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مشروععلىالمشرفمقدمة

أعمالى"م!لحقهاوماالجو!تةقئمابنالإمام"اثار

!يدأبوعبداللهبنبكرالعلامةالثيخفضيلة

بجدةالاسلاميالفقهمجمع!ريس،العلماءكبارهيئةعضو

منبعددالاستنجادالىوهداناووفقنااولاناماعلىللهالحمد

ابنالاسلامشيخ"اثارإخراجفيالمصلححنجهودلوصلالمحققجن

منهاجملةطماعةتعالىاللهبحمدلموقد."اعصالمنلحقهاوماتيمحة

اللهشاءإناخرىآثارويتبعهامجلدا،عشراحدفيلهامقدمةمع

)1(.تعالى

منبأثر-شأنهعزباللهمستعينين-الحنوالهذاعلىنبداوالآن

الإصلاجة،التجديديةمدرسففىالمجددالعالمهذاآئارمناخروجه

الإمامهذافان."أعحالمنلحقها!ماالجوزيهقيمابنالامام"اثاروهو

قيمبابنالحعروفبكرابيبنمحمدالدينشمسعبداللهاباالحافط

-751سنةوالحتوفى196سنةالحولود،الدمشقيثمالزرعيالجوزية

اخصهمهوبل،بهالاسلامشيختلاميذاخصمنهو-تعالىاللهرحمه

الله"اسبغ،تاليفأكثرهمومن،وفضلهعلحهنشرفيمرتبةواسبقهم،به

.العلماءعقولبهرماالعبارةوجمالالتضارةمنفجهاعلجه

لابنالإسلامش!خوترجمة،مجلدينفي.!.+العاقلالرجل"تنجيهمها:)1(

بعدهاوماالسادصةوالحجموعة"،الدرية"العقودباسمالمطوععبدالهادي

وغيرها.،الحسائلإ"جامعمى



مطيةو!!راء،وآثارهاالحسائلصولاستقصاء:فيهادابهولأدن

وحكمهاالشريعةمقاصدوإبرازواغوارها،انجادهافيفكره

حتى؛الوصفيبلغهلاماوالانتشارالقبولمنلهاصار-والدرارها

لمافإلي.قبرهنصيبةعلىبهاالوصفولحقه،1بمؤلفاتهوعرفا!متهر

بالجابية،الصغيرالبابمقبوةزرت1412عامالشامدمشقدخلت

علىمكموبا،الداحليسارعلى-تعالىاللهرحمه-قبرهووجدت

"هذا:نضهما-شركاالمنكرةالشاماهلعامةعادةعلى-قبرهنصيبة

الحتوفىالجوزيةقيمابنالمفيدةالتصانيفصاحبالحافطالإمحامقبر

.("تعالىاللهرحمه175لممنة

الصذاهب،شئىمنالعلماهلواقتنائهانسخهافيتنافسوقد

منالرغمعلىالعالمينمكتباتفيمنهاالكثيرمخطوطاتوانتشرت

منوالتسليموالقبولالرضامحلوكانتالمعتدين،عدوان

.بالمعصومهووما،المنصفين

علىالمصلحونتزاحمالاسلاميالعالمفيالمطابعظهوروبعد

القارةشمبهفيالحديثاهلذلكفيالسابقونوكان،ونشرهاطباعتها

الموقعين"و"إعلامالمعاد""زادمتر12ا89عاممنذالهندية

القديمةالمصريةالطبعاتبعض!صدرتوعنهاوكيرها،.(1و"الونية

ذكريردلمولهذا.؛..والسلفيةوالاميرية،،البولاقيه:محل

فيها.للمخطوط

الاسلامي،الشرقفيالامامهذااثارمناللهشاءماطبعتتابعثم

سوقفينتشرماالاعمالهذهشابلكن،الطابعونتواردعصرناوفي



حينا،التحقيقباسمالمرتزقةبعضأيديإليهامتدتمماالكلتبيين

بأنهالقارئينوإيهاممنهاأفيمنبحثواستلال،اخرحيئاوالاختصار

والحرفالصنائعاصحابمنهؤلاءوعامة،القيملابنمستقلتألف

بهمقعدتوإنما،أهلهعنالشرعىالعلمبحلقيلهمعهدلاالذين

بذنوبهم،لسميناهمتضئضاولو،المعاشسبلبهموضاقت،حظوظهم

الحوبة.هذهمنتوبةلهميكونأنعسىحيناالنطرنصرفولكن

وعرفوا،فتسوروهالحمىمسباحالشرعىالعلمانالعناءومن

واحدفيونشرهاطبعهاعلىالعملفيفأخذواالرائجةالسوقمطلب

الاقي:فيمنهبعضإلىنشيربماوغيرهاالطرقهذهمن

منها:طرقعدةذلكفيولهم،التحقيققلمنالهماسرقة-1

الحواشي!منتجريده-أ

فيها.التحوير-ب

هذه!بحفوانفيهاالأخطاءبتلحسالسابقةبالطبعةالقدح-ج

يدهفمد،الفلانىالمحلزارحينوجدهاالحيكذانسخةعلىقابلها

منوهكذا،باردةكنيمةبهافعاد،نفيسةبمخطوطةفإذار!إلى

.!؟الكرامات

عل!هاطلعواتمهالتحقيقفيقصيرةغيرمدةامضىانبعدانه-د

ئلبها.فييأحذدم،الجامعيةالرسائلرفوففياو،مطبوكامحقفا

اتخذ-بالحسنهووما-الحالبعضهممنحسنحتوإنهـ-

-.حالهمكرهمنبعضيمولهكما)ورشة،-المملقينمنعملفريق

مدةالمحققينعميديخرجهلممايخرجالواحدالعامفيتراهولهذا



الله-رحمه-هارونعبدالسلام:التحقيقفيحياته

"نموذجكخابفينطرومن،للمتاكلينقديمداءواضعافهاوهذه

الله!حمه-الدمشقياغامنيرمحمد"اللشجخالخيريةالاعمالمن

ذلك.أضعافراى-تعالى

مشربهيخالفماحذفمنهيقصدالذيالغرض،ألاختصار-2

الفاسد.

مستقلتألفأنهموهفاكخبعدةإلىالواحدالكتابتنتيف-3

.الاستلاليفيدبماالغلافعلىالإشارةدون

.امسائلهمهماتفيمقصدهينقضبماالكتابعلىالتعليق-4

هذاولمرارة!الإمامهذابكتبالعابحينافاعيلبعضهذه

العلمعلىوخطره،التجاريةالمكتباتفيبهالمطابعوقذف،العصل

تحملانعسى"التراثعلى"الردابةباسمرسالةالفتوالعالصين

ضماناتاجراءعلىالمصلحينوتحمل،نصوحتوبةعلىالفاعلين

.التراثلحماية

شاءإن-الحباركالمشروعهذافيالعمليكوناذنرجوونحن

بها؟تحلىالتي"والامتيا!ات،لهرستالتيالا"سس!على-تعالىدله

طريقةعلىوالسير،العالممكتباتمنالخطيةالنسخافضلتوفيرمن

موعبة،بحقدمةكخابكلوخدمة،والححقيقالتعلجقفيمقخصدةسعوية

العلمطلبةمنعدببواسطةكلهوذلك،كاشحفةمفصلةوفها!س

نانرجوفنحن-والتحكيمللمراجعهالعصلإخضاعبعد،المحققين

يليقبماالقدوةالحافطالامامهذالمؤلفاتإخراجكلهذلكفييكون

-د



لمااساساطبعاتهتكونوأن.الغثائياتهذهدونتحولوحصانة،بها

تعالى.اللهبإذنلاحقةطبعةفيلتصححملاحظاتمنيرد

الاتية:الامورإلىأتيرالتعديمهذاخاتحةوفي

الفقهلمجمععشرةالحاديةللدورةالسختاميةالجلسةفي؟ألاول

"الحج!ع"تبنيإعلانتم0142عامالبحرينفىالمنعقدةالإسلامي

الدليلفقهمنفيهالما-تعالىأللهرحمه-القيمابنكبونشرلطجع

أجلها.منأرالتي""المجمعاهدافمنوهذه،التوحيدوصفاء

الراجحيعبدالعزيزبنسليمانالشمخحسناتمن:الثاني

اللهأجزل0الخيريةموشستهبواسطةالمثروعهذاتمويلعلىموافقته

.والثوابالأجرله

ابنمؤلفاتومطبوعاتبمخطوطاتثبتعحلجرىةألثالث

إضافةالتاريخحتىفيهايحصلفلم-تعالىاللهرحمه)1(-القيم

علىزيادةفيهاالتيالصحاجالنسخبعضحصلهـانماللمطبوع)2(،

مثللأليفهمنبأنهاإليهايشاركانالتيالكتببعضوأن،المطبوع

مقدمةفي-تعالىاللهرحمه-عميداحمدذكرهالذي"القلوب"طب

عنمصورتهإحضاربعدتبين،معلوفعننقلا"المحبين"روضة

منفصل"الصلاةداسروكتاب،المعادلمأزاد"منفصلأنهبرليننسخة

"والحروفالادوات"معانيوكتاب،،السماعو"مسألةالمعاد"زاد"

".اعمالمنلحقهاوماالقيمابنالإمامآثارإلى"المداحلضحنوستكون)1(

،.اليميومصوم"حكم!سالةمنوقطعة"،الصلاةفيالدينأ!فعرسالةإلا)2(



...لهليسالعراقيةبعفالمكتباتفيالموجود

رلصعائلفيحققالقيمابنمؤلفاتمنعدديوجد:الرأبع

يصلحمابضمنكتفيوهذه،يطبعلمماومنهاماطيحمنها،جامعية

معهم.التنسيقبعدمحققيهاباسمالمشروعإلىمنها

حياته،الجورية/قيم"ابن:باسمكتاباأثفثاناسبق:الخامس

مطبوغا؛الحشروعإلىضمهتأخيرالنظواقتضىوقد"موارده،اثاره

والتصحيح.للإضافة

علىالعامةالخراجمكتبمنالقيمابنترجحةجمعت:السادس

سبعةخلالتيميةابنالإسلامشيخلسيرةالجامع"كتابفيتممانحو

اثارإلى"المداخل:المطولةالمشروعمقدمةضحنوسيكوذ،"قرون

."اعحالمنلحقهاوماالجوزيةفيمابنالإمام

طريقةعلىمؤلفلهليس-تعالىاللهرححه-القيمابن.السابع

وإنما،كتبهمنلاكلبشرعأكلبعلىأقفلمولهذا؛التأليففيالماتنين

الاتية.الاعمالمنبواحدالعلماءتناولها

للموصلي."الحرسلةالصواعق"مختصرمثل:الاختصار-1

باسمللبقاعي""الروحكخابومختصرالحعاد"،د"زادومختصرات

د"بدائعومختصرات"،السالكين"مدارجومختصر"،الروحأ)سر

وغيرها..التحقيقمقدمةفيذكرت،واحدلغيرالفوائد"

علماءلاحدالمعاد"د"زادواحدنظمعلىوقفت:النظم-2

انفَا.اليهاالمشار".."المداخلفيبالتفصيلذلكوسئذكر.اليمن

وسلم.وصحبهمحمدنبيناعلىاللهوصلى،اعلموالله
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المحققمقدمة

عبدهعلىوسلافاوصلاةومسديه،الحمدواهبللهالحمد

وصحبه.آلهوعلىمحمد،ورس!له

حذ)1"،عندتقفلاوالوانهالتأليفاكراضفإذبعد؟أما

لكثرةوذلك؟الحلمبانقطاعإلاتنقطعلاذلكفيالحلماءوهمم

إليه.الداعيةالمبافيولمعة،عليهالباعثةالمطالب

تقييدفيها:الكخابةالعلماءالفالخيالمطالبتلكجملةومن

نقلاوعزيز،نصقمن؟والبدائعوالشوا!د،الفوائد،منبهميمز!ا

وا؟دقيقاستنباطاومبتكر،ترتيبأومحرر،السخدلالاو،غريب

العلمخزائنفيآرتياصهموقتالفوائدتلكيقيدون-لطبفةإشا!ة

مناطرةعندأوالشيوخافواهمنسمعوهممااو،الاسلامودوأوين

0الاذهاذفيوينقدحخواطرهمتملجهبمااوطالأقران

مسالك،تسميتهافيلهم،دواوينفيالمقيداتتلكيجمعون

"المخلاة"او""الكناشاو""الزنسبيلاو(""التذكرةاو"الفوأئد"ب!خسمى

11]لصاجي"فيلمحارسكابناكراضاربعةفيالعلحاءبعضحصرهاوإلى،نعم)1(

"نقطفيحزمابنذكركمابثحايةأولما،الظنون"ك!حعففيكمارأرحصطو

"إضاءةفيالركيابنالطيبوأبو"الكشف"صاحبعنهونقلهالعرو-!أ

التفاصيلم!تحفيدخلالجمليالحصرهذااذإلا،ويخرهمالراموس"

ونظاثره!"الكلثمف،الكتباسحاءمدوناتفيوالعاظر،يخصىمالاوالفروع

العلم.حقهذايعلم



وغيرها.(1)"الكشكول"او"السفينةلاأو"لفنونالاأو

الاختيار،جودةفييتفاوتونوالمميداتالضمائمتلكفيوهم

وفهومهم،وقرائحهمعلومهمتفاوت-الفكرةوعمق،الحرتيبوطرافة

مىاقطعة-!قيلماأصدقوماقيل-كماالمرءفاختيار،ومشاربهم

ونقله.اختيارهحسنالمرءعلىويدل،عقله

كغلبة؛مشتركةامور-الجملة-فيتجمعهاالكتبتلكاذإلا

المعارف.وتنوع،الترتيبوعدمالفوائد،وعزة،النقل

الفوائد("أ2("بدائعكتابالمضمارهذافيالمؤلفةالكت!احسنومن

بابنالمعروفبكو،ابيبنمحمدعبدالنهابيالدينسمسالعلامةللامام

مشحونكتالبوهو!عليطاللهرحمةلأ()51سنةالمتوفى،الجوزيةقيم

والنقول،1المحررةوالتحقيقات،الضابطةوالقواعد،النادرةبالفوائد

والاصلين،،والحديث،التفسيرفي؛المعجبةالطريفةوالنكات،العزيزة

،المناظراتمن؛الحعارفمنأنواعالىإضافة.أالعربيةوعلوم،والفقه

سمطاالمعار!هذهأعاقمقلداوغيرها،والرقاقوالحواعظ،والفروق

.المبتكرةتعليقاتهلالىءمن

1(لي

)2(

)الكناش(ضبطوفي949(.-)2/489:"الحطروقةالموضوعات"معجمانطر

و"كناشة،(404)2/:"السبحلو"قصد(،918-188)9/ة"العروس"تاجانطر

11(.-ص/9ليالموادر"ة

مشلفيرأيثما"واحسن:قال-قدالله-رحمهالعميمينمحمدأليهالضيخرأيتولمحد

للعلامةالفوائدابدابع9كتاب-العلحيةوالشواردالحهحهالفوائدتقييدفي:أي-هذا

كلىفيجامعفهو،آخركتابفيتجدهتكادمالاالعلومبدائعمن[1ففيه،القيمابن

العقاثدعلممنفيهتجدولهذا،ذلكقيدفائدةسمعأومسألةبالهعلىطراكلحا،فن

.231()ص/:""العلمكضاباهـ!ن"..والبلاكةوالنحووالتفسيروالحديثوالفقه



ال!هرهمنفيلمانهإلا،الكحابفوائدكئرةمنوصفناماومع

"الفوائد"!صنوهنالما)1"-على.الأقلهذاعصرنا-فيوالذيوع

"الجدائع("؟افوائدمنلجيئبحيرفيقطرةإلا"الفوائد("يكونوه!!

الحؤلفتوتج،الرتبةعاليةالكتابفوائدان--عنديذلكوسبب

لاوالمباحثالدقائقوهذه،العربيةخاصة،الفنوندقائقالى!يها

988(.)3/هذاكحابهفيالمؤلفيقولكماوالمقلد،المبتدىءلفهمها

وخاصخهم.الخاصةإلا!نهيستفجدلاالكخابفحقي

لمنواتبضعمنالكتابهذاتحقيقإلىالعزماتجهوقد

ليكوناأخبلهصمدتأنإلىمتقطغا،كانفيهالعملآنإلا،خلت

الحافطالإمام"آثار-تعالىاللهشاءإن-المباركالمشروعهذاساكورة

ونظاهـلتيحارعايةتحت"أعمالمنلحقهاوماالجوزيةقيماإجم!

ابنالإمامعلومناشرريد،ابوعبدالقهبنبكرعبداللهابيمة3العا

.-عمرهفيوباركإليهاللهاحسن-وترائهوفاتههاليم

هي:متعددةبمجاحثالكخابيديبينمهدتوقد

-الكتاباسم-إ؟

تأليفه.تاريخ*؟

للمؤلف.نسبتهإثبات-؟

فجه:،بالكتابالتعريف-"ة

المصنف.كتببينومنزلته،وميزاته،اهميته.

إلادطنخرفلم"الفوائد(1كتا!أط،جداكحيرة!"الدائعنسخاناكغرائبفص!)1(

ا)البدائع"كاذفهل-طجعماأولالكتابعنهاطجعالتي-هىفويدةنسحةعلى

."الفوائدإ؟!منتداولاشهرةأكر



ترتيه.ومجملحواها،التيالعلوم.

"الفوائد".بكتابعلاقته.

منهجه.ومعالمالكتابسمات.

عليه.وثناؤهم،عنهونقولهممنهالعلماءاإفادة!

01فيهمواردهولذ

.أالنتائج(فيوالسهيلي)البداخ(فياالقيمابنبين3

منه.المستلةوالحباحثمختصراتهلمح!

طبعاته.!

ا.الخطيةنسخه+ببم

فيه.العسملمنهجول.

الخطئةءالنسخمننماذج:اش

دائرةتوسيعفيأسهمتقداكوذان-هذابعملي-ارجووانا

مكنوناتمناظهرتوبما؛نصهمناقمحتبما،الكتابمنالإفادة

يديبينقدمتوبما؛زواياهخبايامنكشفتوبما"وفوائدهعلومه

ومكانةالكحابمكانةيلاقيبمافـهاالقولبسطتمباحثمنالكتاب

.المسستعاذوالدهوالتقصحير،بالعجزوبعدهذللشقبل!اعترافيمع0مؤلفه

محمد.ورسولكعبدكعلىوسلمصلاللهم

وكنب

العمرانمححدبنعلي

1424/الأولربيع9/

تتالىاللهحرسهاالحكرمةمكةفي



الكتاباسم*

الفوائد("،"بدائع:اسمهاذالكتابهذاذكرواالذينيختلفسالا

037(،)؟/:العصر("اعيان"فيكالصفدي؛للمؤلفترجمواالذينسواء

على"الذيلفيرجبابنوتلميذه271(،)2/(1:بالوفيات"الوافيو

"الدررفيحجرابنوالحافظ045(،)2/(":الحنابلةطجقات

وغيرهم.63()1/:"الوعاة"بغيةفيوالسيوطي4(،20)3/:("الكامنة

فيمفلحكابن؛منهواقتبسواالكتابعننقلواالذينوممواء-

والشوكاني"الفيف"،فيوالمناوي"،"الإنصاففيلمرداويو(1"الفروع

.مشروحا(سيأقي)كياوغيرهموالحنوجي

النسخعلىالثابتهوالفوائد""بدائعالاسمهذاوجدناثم

.الفهارسفيالموصوفةأوعليها،وقفناالتيالخطجة

اسمه.هوهذااذفحجت

عليه-وتابعهالظنوذ""كشففيوقعماذلكعلىيعكرولا

وجهين:علىفيهماوقعفقد.الاخلافمن-"العارفين"هديةحمماحب

1،023/:)الكشف-لالراء-الفرائد()بدائعباسم-وقعأ

6/158(..العارفينوهدية

الكتابين.فيالكحيرةالتحريفاتاحديكوذأذلايعدووهذا

.(وحده1/235:الكشف)فيالفوائد()بديعباسم-ايضا-ووقع-2



ولالتحريفاتاحدالسحميةفيالوجههذأنعتبرانيمكنؤكان

تسحىكلهاكتببين!عاقهقدخليفةالحاجاصنعليهئعكولكن

وهوالاسميهذانسخةعلىوقففلعله."،.!وكذكذا"بديعب

ذلك.غيراو،ألاسمعليهتصحفأو،ضعيفأحتصال

فسصض!ه،منهالنقلعندصاسمهيختصرقدالعلماءبعض!انويبقى

منهم.لجماع!وقعكما"البدائع(1

فيكتابهيسملم-الله-رحمهالمصنفأصذهنايلاحظومحا

سحاهانهاحاعهنقلولا،خرى1،4كخبهفيولا،اثنائهفيولااوله

واختياركته،بتسححةالاعتناءالصيمابنعادةومن،الاسمبهذا

.؟الاسمبهذاجيءاينفمنلها،المسجوعةالمناسبةالعخاوين

افيبذلكسفاهقديكونانإماالمؤلفإن:القوليحمحن

كما،هئاكمنالحسحيةفنقاصت،بخطهالتنالنسخةمنالعخوانصفحة

الموضعوهذا.وصفتاوعليهاوقفئاالتيالفرعةالن!خفيلراه

ومعرفةالكخاببخسححةالمواضعاليقم!العنهواذ-صفحة-اعخي

صفحاتمنأسحاؤهاعرفتإنماالتيالكخبتلكهيفكم.عنوأنه

.-الأرجحهووهذا-!مقدمتهفيالكخابلحسحيهاثرولاعنواناتها،

الحلاميذمنبعدهمرتسميةمنمأخوذا-الاسم-يكونانوإما

الكتابفوائدمرلكثيرالمؤلفعنونةمناذلكمستلهمين،الخساخأو

بعدها(.فما1016/م!:الحخونةهذه)تدأ"بديعة"فائدة:بتوله

قولههوالغالببل،الغالبةهيليستالعنونةهذهانوم

الاسمبهدأالكتابتحصيعهذاراصالمؤلفانإلا،فقط)افائدة("

منولعله"الفوائد("،الآخركتابهوبينبينهليميز-(بديعةألفائدة
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فياشحراكهما-!ع"بديعة"فائدةبيعنوقالاهناكتعمدذلمكأجل

البدائع،الفوائدبهذهاختصاصهالأخيرلهذاليسلمالفوائد-بعضى

اعلم.والله

كلوجملا*
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تأليفهدم!تا33

والنكاتوالشحواردءالفوائدجحعوموضوعهالكتابطبيعةكانتلما

التأملابعدينقدحاو،بالمطالعةاكثوهعلىيؤقفمحاشابهها،وما

يعدونهايتهالكتابتأليفلبدءوقتتحديدفإن-الذهنفيوالحفكر

فيوإيماءاتهإشا!إتهعليهتدكاو،جامعهبه7يصرحمالمعسيزاامزا

هالأيامطولمعتجمعأنالكتبهذهوثحأنكلامهتضاعيف

الكخاباثنايافيإشاراتتلمسمنإذابأسفلا،ذلكتقررإذا

االفائدةتلككتابةتاريحناو،جملةالكتابتأليفتاريخالىترشحد

كلبينيكونقدإذ،الأقلعلى-الاشارةتلكفيهاوجدتالتي-

سابفا.وصفناهلما،بالقلللبح!زمنواخرىفائدة

وامبحثلالسحجفاءالاخرىكتجهعلىإحالاته:الإشاراتتلكفمن

ناعلى-ذلكغيريححملكانوإن-الغالبفىدليلفهذا،نحوه
و-

إليه.الححالالكتابذلكبعدالفكتابنا

"الخحفة!(البحفهرس)انظركخجهمنعد؟علىالقيمابنأحالوقد

اسمها،إلاعنهانعرفلااخرىوكخب"،الأفهامو"جلاءالمكجة"،

عليها.نقفلمالاخرىوكحبه.تاليفهلاريخنعرفافلم"الجلاء"اما

"تهذيبكتابعلىإحالتههيمنهانحتفيدالتيالاشارةلكن

هذهذكرنا"وقد:وقال)2/668(،؟فيذكرهفقدداود("،ابيسنن

اهـوهذا""السنن"تهذيبكتابفيامكننابمامستوفاةالمسألة
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لالا(.-لا5)8/:فيهم!جودالحوضع

تأليفهسنةعلىالتنصيص("السن"تهذيبآخروقفيوقد

-هالله-حرسهاالحكرمةبمكةلا()32سنةوانها

)732(.سنةبعدالفقدالفوائد()بدائعفكتابهذاوعلى

الاسلامشيخعنالمؤلفنقلكئرة-ايضعا-:هذايؤيدومحا

سؤالاته،علىوجوايه،لاختياراتهوذكره-،الله-رحمهتيميةابات

يكنلموإنوذلك-بالرحمةلهالدعاء-معاحوالهبعضوذكر

يكونانيحتملإذلأ(؟28سخةبعد)أيوفاتهبعدعنهالنقلىفيصريحا

ناريخبأنيقطعماموفحعفيذكرقرفإنه-النساجمنلهالدعاء

،الاسلامسيخوفاةبعدكانإنما-الاقلعلى-الفائدةتلككتابة

ذكرثم،شيخهولنبينهمحاو!ةالقيمابنذكر)3/1113(.ففي

ذلك،يمنعوكان،ذلكعناسأله"ولم:عقبهوقالإيرأدا

لسأله.حئاكانفلواهـ."..ويخحار.

أعلم.والله.إليهاشرنافيماظاهروهذا
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مؤلفهإلىالكتابنسبةاثبات!لأ

نذكر،كحيرةمؤتفهإلىالفوائد""بدأئعكتابنسبةصحةدلائل

اهمها:طنا

الاسم،بهذاكخابابىانللمؤلفترجممنعامة1-ذكر

كثيرفيهالفوائد،ك!يركونهمن،محتواهيطابقبمابعضهمووصفه

له)2".كالتذكرةوانه)1"،النحويةالمساتلمن

الخيالخطةالنسخجميعفيمؤلفهإلىالكتابنسبة-،جاءت2

.الفهارسفيوصفتأوعليهاوقفخا

علىاحالفقدالكحب(،ف!ارحرأانظركتبهعلىالمؤلفلاتإحا3-6

ص!/12(،تقدمما)انظرفيهالنقلووجدناداود("أبياصسنن"تهذيب

688(.و685)2/:موضعينفيالافهام""جلاءعلىواحال

تلكوجودمع،الخاصباسمهالكخابعنالعلماء-نقول4

"الفروع"،فيمفلحابنمثلمن،الكتابفياماكنهافيالخقول

فيوالز!كشي،"الاتقان"فيوالسيوطي"،"الإنصاففيوالمرداوي

.(لابهفيمفضلاسحاتىلمكحاوغيرهم""النجلفيوالشوكاني،""البرهان

-رحمهتيميةابنالإسلامشيخعنالمؤلفنقول5-كحرة

علىالأعلا!(ف!رس)انطرموضمفاأ!بعينمناكحرفيعنهنقلفقد-،الله

)1(

)2<

للسيوطى.63(/)1:ا"الوعاةا)بغية.انظر

للبقاعي.)1/73(:1الدررا"نظمأنطر:

14



وا"،.-.الاسلامشيخ"ئال:كقوله،عنهالنقلفيالحعهودةطريمف

ونحوها."ليو"قال،سيخنا""واختاراو،"(...الاسلامشيخ)أسيعتا

القيمابنومباحثالكتابمباحثبينتوافقانجدما-كثيرا6

وذلك،ت1الاختياراوالنقولاوالتقريرفيسواء،الأخوىكتبهفي

والوسع،تارةوبالاختصاراخر،حيناوبالمعنىحينا،التامبالواشق

.الكتابحواشيفيبعضهبيناكما،اخرىنارةوالبسط

لا،الكتابفيظاهرالمعروفوأسلوبهالمؤلف7-طريقة

طريقته.واعتاداسلوبهالفمنعلىيخمى

فؤلفه0إل!الكتابنسبةلإئباتكافيةالدلائلوهذه

كلو!كل!
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بالكتابالتعصيف*

ا:مباحثوفيه

المصن!.كتببينومنزلته،وميزاته،أهميمه:الأول.

وسيأتياهمها،هنانذكر،عدةنقاطفيالكخاباهميةتخجلى

بالخأمل.تظهر،المقدمةإمباحثفيعرضابعضهاذكر

وعلومهابالعربيةيتعلقفيما-وجد-المصنفاثاراكبرانه1(

"معانيمثلالعربحة،علومفيكحبعدةللمؤلفنعمومباحثها،

("اوالبصريينالكوفيينبينالخلافو"مسائل("،والحروفالأدوات

لمالمفردةكتبهلكن،كتبهثنايافيمتفرقةمباحثولهوغيرها،

اهذابمسائلمقارنةقليلةالمضمنهومباحثهشيء،منهايصلنا

تفصح"والبلاغةوالصوفالنحومسائل"فهوسإلىونظرة!الكخاب

.وصفناهعما

فيحايكنلم-الله-رحمهالمؤلفانفياهميفتطهركما2(

يكنولمناقذا!ناقلأكانبل،فحسبناقلأالعربيةمباحثم!يورده

ويستجليأعماقهفييغوصبل،الفنمسانلمشهور!تيستكخر

ا،مستحسنةعجيبةبكلفيهفأتى،ومكنوناتهكنورهعنوينقب،الحراره

المباثحماهذهيستحسنالمؤلففتىءومامستملحةأ.بديعةوكل

امثلة:ولنضرب.ودقحها،ولطفها،عرتهاويجين،بهاوي!يد

فيواعزهواكربهالطفهماالنحوهذا"فتامل:موضعفيقال
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("!أ(.والألسنةالكب

الرياض!هذهفيبصيرتهالفطن"فلينزهاخر:موضعفيوقال

عنبهاويغتذيفرحا،لهاالقلوبترقصاليالحعجبة،المونقة

")2".والشرابالطعام

لاالذيالخطابوبديمالكلامأسرارمن"فهذاايضا:وقال

وفرسانها")3(.البلاغةفحولإلايد!كه

لكيحققفإنه،الفصلهذاتستطل))ولاءموضعفيوقال

قواعدلكويحصل،المذاكراتخلالفيتسمعهاتكادلافصولأ

")؟(.المصنفاتعامةفيتجدهالاواصحولأ

."ودقيقها)العربيةلطيفمنهذاإن:عدةمواضعفيوقال

النحو)6(.فقهمنالبحبهذاإن:مواضعفيوقال

لنحو)7(.بديممن:موضعوفي

لهاصخعخا)دقدالكريمةالاياتمنكثحرتفسيرعلىاشتماله3(

القرانتضمنهماإلىيعوصالاياتلتلكتفسيوهفيوهوخاضا(شهرسا

والإعجاز.و[لعجائبوالحكمالأسرارم!

،1(

)2!

)3(

)41

)3(

،6(

)7(

.)1/791(

.)1/802(

)1/6؟2(.

.(43016/،061،ه؟.)2/ةومحله،268(/1)

706(.355/2،)1/:ومحله!333(/)1

.358(1/و)355(/)1

(1/.)327
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الحباحث،تلكإلىكئيرةأحيافيفيالقارىءنظريلفت.والمؤلف

الأسرارمنتضمنهوماالقرانقدر"واعرف%موضيعفييقولفترأه

عشرإحصاءعنالخلائقعقولعجزتالتيوالمعارفالعلموكنوز

.معشارها"أ1(

عنهينبولاالعجيبالشرهذا"فتأملآخرةم!ضحفيوقالى

(")2".كتابهفييشاءمناللهيؤليهالذياالفهممنفإنه،فهمك

سورةمثل،إليهيسبقلمبمابكاملهاسورافسرقدأنهكحا

كما،(528-2/996):تينلمعوذوا،(942-1/432):ونفىلكاا

تعالى.قولهمثلمفرداجزءايكونانيصلحواسغاتفسيزاايالتفسر

فيهافذكر453(-604)2/<:6*-صبألم!حقـصآل!رروآقدتا>

رختا)ن...!رعاوخفي!ربكمادتحو>:تعالىوقوله.!سألةعشرين

988(.-835)3/:*<،شلمخسنينحفقردبلله

("القرانمناياتتفسيرفي"جزء:الكتابهذابهتفردومما

ابيالقاضيخطمنالمصنفنقله،المروذيروايةاحمدالإمامعن

3401()3(.-1501)3/:يعلى

،غيرهفيمجتمعةتوجدلاالتيالكتابهذاميزاتوم!4(

:والصفاتالاسماء!سائلفيوالقواعدوالتحريراتالتأصيلاتتلك

ممنالمسائلهذهفيكاتبلكلعمدةجعلهاامحا003(-028)1/

)2/؟63(.)1(

)2/؟96(.)2،

نمهرشا(،لها)صععناالقرآذوعلومالحفسيرفىالقواعدم!كثحراالحؤلفبثكما)3،

مستقل.ليبحثفيالحفسيريةالواعدهوأفردت
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فهرسضمنف!رشاالقواعدلهذهصمعناو!د.الحؤلفبعداتى

.الكتابآخرفيالحقيدةمسائل

شيخشيخهعن-اللهرحمه-المؤلفنقولكثرةميزاتهومن(ه

فيتوجدلاالنقولهذهوبعض،،الأعلامفهرس)انظرقيميةابنالإسلام

الشيخجعلهصاوذلك،اخرىأهميةيكسبههماالكتبمنكيره

النقولهذهبعضىمنهيستل-الله-رحمهقاسمبنعبدالرحمن

493()؟/393-:فيكما"الفتاوى"مجحوعفيويدرجهاوالفتاوى

928(11،.-287288،-و)25/286

والقواعدالتحريراتمنكثيرعلى-أيضا-الكتابواشتمل6(

مسائلمنكثيرعلىاشتحالهعنفضلأ،والاصولةالفقهيةوالضوابط

.والأصولالنقه

الله--رحمهاحمدالإماممسائلمنكثيرعلىاشتملكما7(

منكئيرلتوثيقهمامرجفافصارالمفقود،عدادفيالانهيالتي

منالرواياتتلكالمصنفيخليولا.الكتبفيالمنقولةالروايات

ل!دكفهرساصنعنا)وقدمنهاتعارضمابينوالجمعوالتوجيهال!رح

،.الفهارسوفيالمصنفمواردفيالروأيات

بكتابتفردأنتصلحالتيالمباحثمنكثيرالكتابوفي8(

مبحثفيبعضهابيانسيأتيكما-كان-وقدمستقلةرسالةاو

منه.المستلةالكتب

المفقودعدادفيهيكبمنكثيرةنصوضالناحفظ9(كما

6011(.-2011)3/"البد[لع(:فيالخقولوطذه)1،
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(.المصنف)مواردفيبالنظرذلكيبين،الحيوم

ترتيبه.ومجملحوأها،التىالعلوم:الثانيالمبحث.

السيوطيالدلنجلالذكركماجامعكتابالفوائد""بدائعكتاب

.االطريقةهذهعلىالمؤلفةالكتبعامةفيالشانوهو(")1"،"الإتقانفي

نحوية.مسائلاكثرهانالوعاة"أ3":"بغجةالاخركتابهفيوذكر

باعتباراإماصحيحةتكونطيالسيمذكرهاالتيالأكئريةوهذه

اكئرشأنهوكحا،اخرىفخونم!فاصلبلاالعربيةمباحثتتابع

فهي،الأخرىالفنونمادةمعتناسبهاباعتباراو.الأولالمجلد

لكن.الكابفمظهو!االأكثرتيدوحدةعلىفنكلمعبالمقا!خة

ثل!نحوتكوذلكانتالفنونببقيةالعربيةامباختقورنتلو

الجهتيناهاتينومن،منهصحيفةخمسمئةمناكئرايالكتاب،

طي.السيمكلامي!دق

اكثرها،هوالفقهفانالعدد،كثرةحيثمنالكتابمسائلاما

)انطرالفنونفبقتةالعقحدة،ثمالتفسير،ثموعلومها،العربيهيليه

(.الحوضوعيهالفهارس

فهياالكتابتضمنهاالتيالعلوماما،الاكئريةجهةمنهذا

وعلومه،والقرآن،وعلومهالتفسيرمن،الاسلاميةالعلومغالب

وقواعدهما،واصولهوالفقه،منهوالاستنباطوشرحهوالحديث

وبلاكة،وصرفنحو:منوعلومهاوالعربيةوالتواجم،والخا!يخ

)1(

)2(

.،1/24(

1(/63،.
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منضروبعلىاشتملكحا0المخالفينعلىوالردوتقريرهاوالعقيدة

والحواعط،،والضوابط،والقواعد،والفروق؟كالمناظرات،الحلم

لفوائد.وا،واللطائف،شعارلأوا،لحكموا

-كماعليهيمميرمتبعنهحللمؤلفيكنفلم؛الكتابترشيبأما

والعربيةالنحومباحثتسلسلمنكانماإلا-الكتبهذهحالهو

ينتقلصارثم،الفقهمسائلمنبطائفةاستفتاحهبعدالكتابأولفي

.اخرىإلىدوجةومن،فنإلىفنمن

وموضوعاته،الكتابابحاثلأهمموحرعرضيمنبأسولا

وضعبحسب،متسلسلةمباحثاو،موضوعيةوحداتتمثلالتي

الكخاب.

:الأولالمجلدأ،

1/3-13:فقهية-بحوث

233-113/:،النتائجمن)أكئرهانحويةمباحث-

2؟9-؟123/؟الكافرونسورةتفسير-

."2-1025/:نحويةمباحث-

003-08؟1/:والصفاتالأسماءفيجليلةمباحث-

؟110338/نحويةمباحب-

[لثافي:المجلد2،

تعالى:قولهفيمسألة-ع!رون

53؟؟260/ة(*6آلم!تقيصلصزروآقدنادكلو
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576-؟252/:ولغويةانحويةمسائل-

بسرا)هذاقولهمفيمساللعشر-

395لألأه2/رطئا(منهاطيب

)السلامفيسؤالأوعشرولنثحانية-

896-2290/:وبوكاته!اللهورحمةعلجكم

528-2996/تالمعوذتينتفسير-

الثالث:المتذ3(

ربكمادتحو:اتعالىقولهفيفصل-

متقرياالئهرخم!فأق...وخفيةل!زعا-

988-83!3/:ا<-ة-قخسنينأ

159-3/989:انحوية-مسائل

229-3159/:والولا!الحمانيةوو-

4!9-3229/:3الاستثنافيمباحث-

399-3559/:يعلىابيالقاضيخطمنفوائد-

1501-3499/:يعلىابيالقاضيخطمن-منتقيات

3401-3/1501:احمدللإمامالتفسيوفيجزء-

1176-03/3501وفحاويهعقيلابنكلاممن-فوائد

1233-11لأ36/:الجوزيلابن"المدهش"منمواعط-
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معللقرأفيلما"الفروقمنفوائد-

علحهاالضحطيق

والاشتباهالشكفيقواعدثلاث-

ومتتقياتفقهيات-

الرابع؟المجلد4(

وفقهيةاصوليةمباحث-

عقيلوابنالخطابابيفتاوىمن-

الزاغونيوابن

اصوليةفقهيةمباحث-

احمدالامامروأياتمنمنتقيات-

منالحنابلةلبعفكحب-منتقيات

يعلىابيالقاضيخط

القوانإرشادفيعطيمةفصول-

وتصحيحهاالمناظرةطرقإلىوالسنة

اصوليةمباحث-

ولغويةنحويةمباحث-

اصوليةمباحث-

متفرقةفوائد-
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سريعة!شاملةصورةإعطاءفيمفيد-طولهعلى-العرضوهذا

من!تسخوعبوكم،فيهالفنوذوتوزع،ترتيبهوطريقةالكتابلمحتوى

الفوائدمنالكحيرهناكاذيخفىولا،الجملةفيالكتابحجم

الخمليالوصمفهوالغرضلاذإليها؟نشرلموالئكاتوالحباحت

ا.حسبللكتاب

ئد".1"الفوبكتابعلاقظ؟الثالثالمبث.

وامختصر"الفوائد"كتاباذ-وهلةا-"لاولالظاذيظنقد

واتحادالكتابي!،حجمإلىبالنظرئد"الفو"بدائعكتابمنمخخقى

ذإ،1الظنهذاخلافمنالكتابينتسحيةتوحيهمامعموضوعهما،

كتابفيبدائعهاتنتقىثم،الأوسعهو"الفوائد"يكونانذالمطخم

مسخقل.

هوابلمشه،مخحفى"الفوائد"فليسيكن،المذلككللكن

منتظهربينهما،المقارناتبعض!ولنعقدبرأسه،مسخقلكتاب

:كتابكلسماتخلالها

"البدائع".حجمربعفييكون"الفوائد"-1

ا.التالفزمنفيا،خرعلىالمتقدمايهمايتبين-لم2

...وفقهعقيدةمنالعلميةالصسائلا"البدائع"على3-يغلب

ا،والخرقيقالوعظ"الفوائد("علىيغلببينما،نفسواطالةتحقيقمع

.مأخذهوقربعبارتهسهولةمع،العرضفيوالاختصار

تعليومعومصنفاتهمالعلماءعنالنقلفيهيكثر-"البدائع"؟

،وتجلياتوفكر،وتاملاتخواطراكثرهالفوائد""بينما،عليهاالمؤلف
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جدا.النقللمحهويقل

لابن"المدهتز"عنالنقلفىالكتابينبيناتفاق5-وقع

؟(،35750-،151-ص/5؟1)"الفوائد"!عزو،بدونالجوري

يتفقالذيالوحيدالموضعوهو1233(.-11لا)3/6و"البدادح(10

في"المدهش"عن"الفوائد"فيالمؤلفنقلوقد.الكتابانفجه

.كثيرةاخرىمواضع

وبالجملة.الكتابينبينالمقالىنةفيإبرازهيمكنمااهمهذا

و[للطائف،المواعظمغشيءمعوتحقيقعلمكتاب"الدائع"فكتاب

والححقيق.العلممنشيءمعوترقيقمواعظكتاب"الفوائد((وكتاب

منهجه.!معالمالكتابسماب:الرابعالحبحث.

وهي،الكتابفيلناتبدتالتعبوالمعالمالسماتبعضهذه

فيه،مؤلفهوطريقةالكتابعنجليئواضحبتصورللخروجتكفي

الآتية:النقاطفيوسنذكرها

يصزح،أخرىمصادرعننقولالكتابفوائدمنكثيراأذ1(

يغفلوقدبمؤلفيهايصرجوقد،أخرىويغفلهاحيئابهاالمؤلف

فهو،الكتابطبيعةإلىعائدوهذاالحصخف(،مواردصجحث)انظرالجحجع

.كالذكرة

تعليقاتلهكانببل،فحسبمتخيراالمؤلفيكن2(لم

وهذهصالحنتخبة،الثصومغكثيرعلىسابغةوإضافات،ضافية

وا،لنقصتكميلاأوخطأ،أولوهمتصحيخاتكونانإماالخعليقات

بديحة،فائدةعلىتنبيهاأولمعجمل،تبيينااو،المبحثفيإضافة

لطيفة.ونكتة
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من-واكخرأالسهيلي:الكتابفيناقشهمالذينالعلما-ومنا

وابن،تيميةابنوشيخه،عقيلوابن،يعلىوابو،والقرافي-ذلك

جني،وابن،عبدالسلامبنوالعز،قدامةوابن،وسيبويه،العربي

(.والزمخشري،الطراوةوابن

النقل،أمانةمنالعلحاء؛بأدبمتأدئاكلهذلكفيوكان

والبرهاذ،للحجةوالانقياد،فيهأحسنواابماالعلما-علىوالخناء

مامع..له)1".يصلحدليلبكلللخصموالاحـجاجالمناظرةوادب

))وفي34(.)1/لا؟كقولهالرد،فيالشدةمن-احيانا-يعتريهقد

ومثلها"،يخفىمالاوالمعنىاللغسةعنوالبعدالتعسفمنهذأ

وقوله:جدا".فاسدجواب"فهذا)2/414(ت:وقوله(.فىآ)2/6

حتر،يخر-الطراوهابناي-الحسينابوذكره"والذيأا5(:214/

قطغا".باطلبل

أ؟/668(::فيقولطقصدهوحسنتواضعهيعلنكلهطذالعدوهو

اللهيشكر،بالهامشفليلحقهشيئاوجدفمنلي..هظهرما"فهذا

وضعاظهرفإذا،الصوابالىالوصولالمقصودفإذ،سعيهلهوعباذه

اهـ.الارجل"تحتعداهما

انقلمنغالبعنبالنقلصزحقدفإنهالعلحية،الأمانة3(

اكلاويرتضيه-لنفسهالحصحنفارتضاهالذىهوالحخهجوهذا،عخهم

)1/9؟2(تقالإذتصريحأتمالمعنىبهذاالمؤلفصرحوقد-منصعف

يخرمن...العطيماللهفتحما"فهذا-:الكافرونسورةتفسيربعد-

والله...فيهتوجدمظانمنالكلماتلهذهتتبعولابحفسير،استعانة

3/9113(.ليانظر)1(
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فيولبالغس!تقائلهاإلىلأضفتهاكتابفيوجلتهالوأنييعلم

اهـ."+..أستحسانها

المسألة،هذهفيما"فهذا)1/361(.آخرموضعفيوقال

نفسيفييجولوكان،بمكةالمقامايامبعينههذاليوقعقدوكان

بعدرايتهئم،القوممباحثفيالهلملأنيصفخا؛عنهفأضرب

اعرفولاورد،وماحولهحاماحدهما:؛النحاةمنلناضحلين

وصرحكشفهفإنه-الله-رحمهالسهيليالقاسمابو:والحاني.اسمه

اهـ."...به

هذارأيت"ثم)2/18؟(::المسائلبعضقررأذبعدوقال

اهـ.الخاطر"لخاطرفيهفوافق،السهيليذكرهقدبعينهالمعنى

منذكرناوقد...المعانيهذه"فتأمل)؟/528(::فيوقال

الاسححسانمنحقهلاعطيناهلغيرناوجدناهلوما...وامحالهحذا

اطص."...والمدص!

دونالخاطر،منلمؤلف1كـبهاقدالفوائدهذهغالبان؟(

فيفقالمراجعتها،منتمكنهوعدمكتبهعنبعدهمع،كخابمراجعة

اليسيرةالكلمات5هذمنبهالعظيماللهفتحما"فهذال!أ/9؟2(:

مظاذمن[لكلحات5لهذتتبعولابتفسير،سشعانةغيرمن...السزرة

"...وكرمهبفضلهوالهمهاللهعلمهمصااستحلاءهيبل،فيهتوجد

قليل.قبلباقيهنقلولقدماس!

المسالةهذهفيما"فهذا21/؟9!(.اخر:موضعفيوقال

فيهاالخاطرلسوائحصيداعلقتهاوالمباحنسالأسئلةمنالمشكلة

ئعديحينعلىعسلقتفإنهافيها،الناظرفليسامحيعود،الاخشيه
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إنحااالتعليقهذاكالبوهكذامراجعتها،منتمكنيوعدم،كتبيعن

اهـ.الحستحاذ"اوالله،خاطرصبهو

التيوالإضافاتالتعليقاتاذمنهينههم("التعليق"هذا:فقوله

مراجعةادونالقلمرأسمنهيإنحا-المنقولةالفوائدعلىيضيفها

ايضاويفهم.قريبوهذا،كتبهعنبعدهمعالسفرحالاو،كتالب

ذلكوليس،كلامهظاهروهو،وتعليقاتهابنقولهالكتالبجملةارادأنه

فيوالتحرالاطلاعوسعةالحفطقوةمناللهاتاهمامعببعيد،

وبعدهالسفرحالفيكتبهبعض!الفوقديفا--يبعدولا،العلم

("االسعادةدارو"مفتاج"السننو"تهذيبالمعاد""زادمـلال!صما،عن

التوسعوالتحقيقمنفيهامامعوإ)الفروسية")1""المحبينو"روفمة

.!لنقولوا

محتلفة،ابعناوينئصدرهافكاذيسوقها،التيفوائدهأما(ه

لفظثم،مجردةأفائدة(لفظهواستخداماالالفاظتلكفأكخر

ثما016(،11/:منالعنوانهذاأبتداوقد(بديعة)فائدةثم)فصل(،

شحى،وفوائد،)مسألة0مثلالمرةبعدالمرةاستخدمهاعباراتتليها

01(وقاعدة،ونمصول

.2،دألاستطراا(6

المؤلف.اس!تطرادالتعلىالملحوظاتبعفم!هناوندون

عدمالقارىءمنيطلبثم،كثيرةأحيانفيالمؤلفيستطردا(

)1(

)21

061()ص/:!موارده،اثاره،حياته:الجوريةقثم"اب!

مهم.وهو(901-301)ص/:"السابق"المصدرانظر

2"



منالكلامسيقمحااهماجانابكونالاسخطراد-اي-لأنه؟اسخطالة

2/962،و268)1/128،:الآتيةالمواضعفيوذلك)1"،اجله

4/8915،.لاو66524،

تكميلبابمنبأنهيعتذرثم،قليلةاحيانفييستطردبإ

062(.)2/538.:فيكما،الفائدة

عنه؟يحجمالمؤلفانإلافسيخا،ا،سخطرادمجالايكونقدجص!

643(..2585/و3لا3435.)1/:فيكما،موضعهلححسهذالأذ

في:كما،سفرينإلىلاخاجأسحطردلوإنهيقولا:بل

774(.2/796،و)1/092

لاستيفاءالأخرىكتجهعلىيحيلماكثيزاتراههذالأجل

وأكتا!بتاليفوعدوربماالحكية"،"التحفةخاصةما،مبحث

)3/877-:فيكمايشرحها،التيالآيةاوالحسالةفيمستقلة!سالة

وغيرها.(2506/و1/003و4/1951و"87

.الخكوار)7،6(

،11

)3(

شيخعن21/603(ا":السالكين"مدارجفي-ادده-رححهالمصتفذكروقد

مذاهبنجوابهافىذكر،حكميةمسألةع!صئلإذا>كانانهتيحيةابنالإسلام

وذكر،الراجحالقولوترجيح،الخلافوعاخذقدر،إذاألاربعةالأئمة

بحلكفرحهفيكون.مسالحهمناللسسائلانفعتكونربماالتيالحسألةمتعلقات

الجودمنهذااناهـوذكربمسألته(فرحهمنعظمواللوا!مالمخعلقات

الطريقة.هذهعلىع!النجيأجوبةمنامثلةوذكر،بالعلم

وإن128(-122>ص/الجورية"تقيم"ابنكتابفىالظاهرةهذ!جيهتوأشظر

كتب.عدةلاواحد،كتابفيلانه؟أخصهنانعغيهالذيالتكراركان
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ا،الكتابفيالمباحثبعض!تكرار-الله-رحمهللمؤلفوقع

انهإلىالإشارةدونموضعينفيالواحدةالصسألةفيالبحثفيحجد

المواضع:هذهفييلاحظلكنفيها،البحثسعأتياوبحثهاتقدمقد

استدلالزيادةمنالحطرؤقةالمسألةإلىجديذايقدممخهاكلاأن

نقلاللمؤلفحصلي!يرةعواضعفيإلا،وتواسعبسطاو،وتحقيق

ذايدلفهذا!اخرىمرةاعادهاث!احمد،الإمامعنالرواياتبعض!

وإلا،متباعدةفتراتعلىوالتعاليقالفوائدهذهيكتبكاذالصؤلف

اشارأوحد،وعوضعفيعنهالكلماو)1"نظيرهإلىالنظيرلضم

البحثاالصؤلفأعادالتيالمسائلبيانوهذافيها.البحثتقدمالى

فيها:

-3/6011و013-)1/123:والبصرالسحعأبينالتفضيل.

")8011

601-)1/101:الطلاقفيالشرطعلىالشرط.دخول

1241(.-3/1237و

98016901-)3/3701.:والفراسةبالقراثن.العمل

4/9131-1322(.و

9133(.-4/1338و-121283لا316/:الشكفيمصائل.

1992001،)3/869،:القطانزيادبنالفضلمسائل.

4/6.11411؟14،و

موصع!يعليهالكلاميستوفيهوثم،لهآخركتابعلىموضعفييحيلقد11(

فيالم!وفاهوقد؟66()2/:فيلهوقعكما-الدائعأعني-الكتابص!آخر

الفائدئين.تدوينوفتفاوتاعلىيدلوهذا159()3/
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14(.460/و199،399،)3/639:الميمونيمسائل.

678)2/677-(:رحمتكمستقر)فيقولهمفيالبحث.

-9141(.؟4/1418

.(21؟؟-4/1423و)3/1323:الأرضفيالمغيباتبجع.

.(0521-49151/و1-4811483)4/:عبدهالسيدزوجإذا.

يخره!إلىوال!شراللهإلىالخيرإضافةفيالقرانطريقة.

2/724-725(.و21421/.32-

9913(.و1372)4/:05.حرانث؟لعبدهالسيدقول.

كئره-الله-رحمهالمصنفكتبفيلباررةالظواهرمن8(

والتحقيقاتالعزلزةالبحوثمنبهتفردتومامباحثها،علىثنائه

و"حادي"الموقعينو"إعلام"السعادةدار"مفتاحفيكما،الخادرة

فيواجلىاظهروهيالافهام"،و"جلاءالمودود(1و"تحفة"،الأرواح

طرائق:عليهوالدلالةذلكبيانفيولههذا،كتابنا

242،)1/791.:الكتبفييوجدمالافيهإذقولهمنها:

4/3016(.و2/061و268

العلممنعليهفتح!اعلى--تعالىاللهيحمدانومنها:

796(.2،054.496/و)1/336:والخعم

العلم:اسرارمنالفائدةتضمنتهماإلىبالاشارة.وتارة

61،806674!،2/042،946،476.و358)1/353،

وكيرها،.
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:العزيزةوالحبا!ثالبديعةالئكاتمنالبحثهذابالط:وتارة

4/3016(.و706،لاه63،5276؟،57؟أ،،411،)2/304

سهربعدحصلتأو،رخلةتساويالفائدةهذهباذةوتارة

؟6(.2054،1/و34)1/:وفكروتعب

انهاوفهفا،اللهاتاهمنالايفهمهلاالبحثهذابان:وتارة

ذهنإلايفهحهلاانهاوالعلحا!،إلايفهمهلاأونظر،تدقيقإلىيحتاج

.(41568/و0،641"52،496،4لا،أ؟/423:ورقةلطافةيناسجه

والمعاون،منهمالحساعدوقلةالزماذاهاطامنبالشكوى:وتارة

96(.لا6،لا6422،،641أ-2/:نقلةاكحرهمواذ

العلملطالبالنصيحةمخرجخارج-تقديري-فيكلهوهذا

دوذوالتحريراتوالخقريراتالفوائدهذهتفوتهانمنعلجهوالعثفقة

الحفظمنبهايليقماويعطيهافيها،الضظروبنعمإليها،يلتفتاذ

بقيمتهاشعوردوذالطالبغليهامزربماافائدةمنفكم!.)1(والإجلال

المعلمذلكهوالقتمفابن،معلمإرشاداواستاذابتنبيهإلاالعلمية

الدلالةتستحقعزيزةفائدةتمرفلا،تلميذهعلىالشفيقالحدب

نصيحة،العباراتهاتيكبأحدىذلكإلىسارعإلاإليهاوالإرشاد

.اذشالى!و

منعاليةطبمةالكلامبهذابطاطبإنما-اللهرحمه-والمصنف

مضزلتها،وينزلونهاقدرها،الفواثدهذهيقدرون،وطلابهالعلمأه!!

عبارةرلمممعنديقفونولامثلها،إلىويغبههميرشدهممنويشكروذ

)4/1623(.انظر)1(
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عليه.الصدلولالامرعلىالدلالةمناكثوسياقهامنالغرضيك!لم

يفهملافإنه)3/988(-:القيم.ابنيقول-كماوالمقلدالمبتدى!آما

والمباحث.الدقائقهذهمنكثجزا

والزهدوالورعالدينائصةمنإمام-الله-رحمهالقيموابن

ذلكبعدوهو.لكوصفتهماإلا-اللهشاءإن-بهيظنفلا،العجادةو

عنأخبرفإذا،ضابطحافظ،الاطلاعواسمع،العلمفيمتبحرامام

سقطت!الخبيرفعلىذلكإلىفأركن=فائدةندرةاوبحثعزة

).1".اللهشاءإنكذلكتجدهذلكآعببرو

عليها،ويعقتسعنهاليكشفالفوائدبعضالحؤلفيكتبقد9(

"وليت:قالثم،يعلىابوالقاضيانتقاهممااحاديثعدةدوننقد

حالها")2(.عنلأكشفوكتبتها،الأحاديثهذهاسانيدذكرالقاضي

(.الكتاباهمجةفيسجق!ا)انظروعلومهبالـف!سيرالظاهرةعنايته(01

عنوالروايالتالمسائلبتدوين-ايضا-الظاهرةعنايته11(

عنالروايةكحبمنوثلاثيناثنينمناكثرعننقلإذاحسمد،الإمام

الحوارد(.فيسيأتيوما،سبقما)وانظرالإمام

وهم:العلماء،منافرادعنبالنقلعنايتهجلجاظهركما12(

!واياته.منكثيرعنفنقل؟2(،)1حنبلبناحسمدالإمام-

بواسطةعنهالنقولمنوكشجر)387(،العكبريحفص-ابو

يعلى.ابي

)1(

)2(

.(122-012!/):"الجوزيةقيم"اب!:وأنظر

.(9001-أ".6)3/
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منعنهالنقولأكثر)458(،الفراءبنيعلىابو-.القاضي

ومنخقيات.وفتاوجمالهتحاليق

.وغيره""الفنودنمن،01،5)عقيلبنالوفاءابو-

وذكر.وكتبهفتاويهمن)728(،تيميةاب!الاسلام-شيخ

احواله.بعض

ومواضع"النتائج"،مناكئرها)581(،السهيليالقاسم-أبو

ايمانف"."الووضمن

السهيلي.بواسطةمنهاوكئير"الكتاب"من)018(،1-سيجويه

.""الفروقمن،684()القرافي.-
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عليهوثثاؤهمعنه،ونقولهممنهالعلطءإفاده!!

حواهوماالعلميةقيمتهالكتابعلىوقفواالذينالعلماءعرف

نسخهواقحنوامنهواقتبسواعليهفأئنوا-والتحقيقاتالفوائدمن

الخطية.

،الكتابمؤلفهووأظهرهامحاسنهوأبدىعليهأثنىمنفأول

إحادته)1(.ع!يخنيبماذلكتفصيلتعدمو!د

التيالأسراربعضوذكر،مباحثهواستحسنالبقاعيمنهونقل

والسور".الآياتتناسبفيالدرر"نطمكحابهفيحواها

محلدان،الفوائد،"بدائعالوحاة")2(:"بغيةفيالسيوطيوقال

اهـ."نحويةمسائلاكئرهالفوائد،كـيروهو

"هذا:مايليعنوانهفوق)ق(نسخةطرةعلىكسوقد

فليعرفوبديعا،ونحؤاوفروحاأصولأ،ش!ىعلوماجصعالكحاب

اهـ.لمحدره"يجهلولاحقهعليهالواقف

علىذلكوأثبتوأالعلماءمنجماعةتملكلهاقدالنسخةوهذه

1401(،)ت)989(سنةالحنفيالهرويالقاريعلي:فمنهمعلافها،

5701(،)تتملكهتاريخيطهرولمالشافعيالصديقيعلانواب!

33.-ص/31أنظر)9(

)21.)1/63(
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7"01(،)تباللهالمنصوربنإسماعيلاللهعلىالمتوكلىوالأمجر

سنةالشريفالمقامإمامالطبريالحسينيمححدابنوعبدالقادر

بنومحمد)11228،سنةالعمرانيعليبناومحمد)91011،

)!126(سنةالوابلة""السحبصاحبالحنبليححيدبنعبدادده

.لقدرهومعرفتهمبالكتابعنايتهممزيدعلىيدلوهذاأ(.أوغيرهم

على-لاالكتابمنالعلماءنقولمنعليهوقفتمابياذوهذا

وفياتهم:علىامرتبة-الاستقصاءسبيل

"الفروع("ةفيمنهنقل؟اقرانهمنوهو)763(،لامفلحابن-1

الةمسأفيو)6/247(أحمد.الإمامرواياتمنرواية)4/513()2(

)وعليكم(.فيأ)الواو"إئباثت

القراذ(":علومفي"البرهانفيمنهنقل)397(،الزركشي-2

امثالفيو)3/6!(،الفقهاصولعلىالكلامفي12()2/6-

والجمعوالمثنىالمفردفيالقراذاسرارفيو)3/16(،القران

85-87(:و)2/936،

في)1/427(:"الانصاف"فيمنهنقل)85"(،المرداوي-3

)وعليكم(،في"الواو"إتباتفيا/233(و)4محمودا(،)مقاما

منلعبدهالسيدتزويجفيو)8/5"أ(احمد،عنروايةو)7/223(

ابنعهدفيوقعتالتنالطلاقحادلةفيو)"/464(آمته)3(،

بحتفيو)9/37((،طلقكقد)الله:قولهمفي4(و)8/"لأجصير؟

)2(

)3(

لا.ص/3)!ا(نسخةوصفعلىالكلامافىالتملكاتبقيةانظر

".كراسةمنبقريباخرهقبل9:بقولهالخقلضعمووحدد

اها.عهبالنقليصرحولم
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عدمعلىالناسغالبالنفي284(و)11/أ"،أاوجهلمانيةفيهشعر

2/206-ولأ)1/5التحرير":شرح"الئحبيرفيعنهونقل)2(1العدالة

.)506

الاياتتناسبفيالدرر"نظمفيمنهنقل)885(،البقاعي-لح

)آلم،.بقولهالقراذبتداءسرمنهنقللا(،3)1/:والسور"

علمإلىالسولغاية"شرحفيمنهنقل)909(،المبرد-اب!5

.(لأ5/)ص:("لأصولا

اعتمدالتيالأساسيةمصادرهمنكان)119(،6-السيوطي

الكتبفي24()1/:المقدمةفيفذكرها""الإتقانكتابهبناءفيعليها

الوصلاتفي032()1/والنطائر(":"الأشباهفيعنهونقل،الجامعة

41؟(و)4/الحصادر،نعبفيالعاملفي61(و)1/،العربكلامفي

وفي!طئا(،منهاطيببسزا)هذا:قولهموهيالمشهورةالمسألة

"تحفةالبحثهذاوسمىلنفسهالكلامنصصبالاخيرالحوضعهذا

رطئا"!0منهأطيببسزاهذا!قولهمفيالنجبا

)4/903(القدير"(:"فيضفيمنهنقل)3301(،لا-المناوي

بالباء.التعديةفي26؟،و)6/القبر،عذابانقطاعفي

24،)5/لا:"القناع"كساففيمنهنقل)5101(،البهوتي-8

.)283

"الفواكهكتابهفينصوصعدةعنهنقل)5؟11(-الحنقور9

)1(

)؟،

ا"،كراسينمنبعريباخره!في:بقولهالقلمكانوحدد

الفوائد".بدائعاواخر!في:بقولهالخقلمكانوحدد
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..(الكتبفهرس-"41ص/إ)الفهرسينظر"العديدة

2154()5/الأوطار":"نيلفيمنهنقل)0125(،الشوكاني-01

.اشتراهمابيععنالمشترينهيبابفي

)2/7"5(":العلوم"ابجدفيمنهنقلى)7013(،القنوجى-11

قبلههوليلتهإلايوممنمافائدةفي

)9132(،عيسى12-ابن

،11،12،13)1/كثيرةمواضع

2/36،216،1924،252،و413

فيمنهنقل

،15،02

.،4!0

فيالنوية""شرح

.68،013،03"

"محاسنتفسيرهفيعنهنقل)1332(،-القالععمي13

.(17/7906،1631و2303/):"التأويل

":الادارية"التراتيبفيمثهنقل)2"13(،14-الكتاني

2/29،.و046)1/8"3،

كفبلوالتنقيبالبحثومزيد،الانعلمياليهوصلماهذا

عليها)1(.اقفلماخرىمصادربكشف

)1(

!*ش!

ابائع"أمنأفادواالعلماءمناخرلعددالعميرسل!ماذالثميخأفادنيوقد

!فغفيالبغداديالبهاءوابنال!هى"،أولي"معونةفيالبخا!يابنتمثل

161(.)1/":السنيةالأنوارالوائجفيوالتفا!ينيالعزيز"،الحلك
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مواردهة

حيثمن[لحصنفعليهااعتمدالتيالمواردتقسيميمكن

ثلالة:اقسايمإلىوعدمهبهاتصريحه

بأسمائها.صزحمصادر:الاول

مؤلفيها-بأسماءصرحمصادرةالمثاني

مؤلفيها،بأسماءولابأسمائهالايصرحلممصادر:الثالث

العلمية.المادةبتطابقعرفت

الصجم0حر!فعلىفترتبها،الأولالقسمامات!

)2/572(.:تيميةابنالإسلاملشيخ،المصرية-الأجوبة

"السمعينية".لعله.أقول

9141(.4/و677)2/:للجخاريالحفرد،الأدب-

261(.)1/:قتيبةلابن،الغلطإصلاح-

وغيرها(.)1/97:لسراجلابن،-الأصولط

1666(.)4/:للخطابي،الحديثأعلام-

.(1371)4/:تيميهابنللفخر،القاصدغيبس-

1101(.)3/:يعلىابيللقاضيتعاليق-

.(41331،1332/):للشيرازي،الخنججه-

93



692(.)1/:حاتمأبيلابنالتفسير،-

1(.153)3/:حبسانلابن،الثقات

!3/12813"،ولا55لا،00)2/996،:الترمذي-سنن

(.اخرىومواضع166لأ4/و

ا:للحاكمالاخيار،لوواةالمزكينالامصارائمةلذكر-الجامع

/3(01)0115

1(1505)3/:اححدالإمامعنالقراذمناياتتفسيرفيهجؤء-

.(39321/و1/401):سشابنالا،هرلجواا-

1011)أ"("9!4/و666)2/:للسهيلي،ا،!نفالووض-

1482(.)4/.الخلاللغلامالمسافر،زاد-

3/53"(.و72لأ،996،)2/795:اداودابيسنن-

14(.لأ9)4/:اللنسائيالكبيز،السنن-

(61"44/و553،667،996)2/:()الصغرىالخسائيسخن-

3/9125(.و611612،)2/:ماجهابن-سن!

9132(.)3/:إسحاقلابن،1النبويةالسيرة-

.(41666/و665)12/:للخطابيداود،ابيشرح-

0(9501)3/:للاسبيجابيالطحاويا،شرح-

.الكتابيشملمالموضيعهذافي)1،

لح0



016

65؟

،21

3،لي

929(.698.)3/:للسيرافي،سيبويهكتابشرح-

.(1119،401/:للأتدلسي،الصفصلشرح-

،1156)4/1643/3(،و524)2/:للجوهري،الصحاح-

1645()1(.4/و1

،3/5701،0601و607797،)2/:البخارىالامامصحيح-

.(41486،1665/و1

1486(.)4/:خزيحةابنصحيح-

519(.3/و682996،)2/)2":مسلمالامام-صحيح

1155(.)3/:حاتمابيلابن،العلل

.ويخرها!313501/.الزاغونيوابنالخطابوأبيعقيلأبنفتاوى-

0148(..1474،9147،)؟/1473:عقيللابن،الفصول-

وغيرها(411384،13855/:عقيللابن،الفنون-

.()3"6؟؟،2515،955/و؟1/703،52):لسيبويه،الكتاب-

.(21456/:للخليل،لعينا-

.(9"5و!21143،474/3/:للزمخشري،لكشافا-

الكحاب.باسميصرحلمالأخيرةالثلاثةالحواضعفى

21/""7،:مواضعفيجحيعاالصحححينالاإلىالحؤلفيعزو

4/1575،.وأ5!أ01،لح3/5196،و

ال!مهبلي.بواسطةمهاوكئير،كئيمةأخرىوموافع
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)1(

،2(

1112(.)3/:المقدسيالفرجلابي،-الصبهج

14(.لا1416،9)4/:تيحيةابنللمجدالمحرر،-

888(.)3/:سيدهلابن،المحكم-

أ!(.1261،1271،272)3/:الخرقيمختصر-

9(.لا3)3/:المدونة-

.(12)1/:حزملابن،الإجماعمراتب-

.()4/1418:احمد()9(اللاماماصرمبناححدمسائل-

)4/1446(.:البرائيمحصدبناحمدمسائل-

)4/9143(-:صدقةبنمحمدبناحمد-مسائل

.وغيرها(1912-2881)3/:الكوسجمنصوربنإسحاقمسائل-

.(4913)4/:البزراطيمسائل-

5014(.)4/:البراثيأحمدبنبكرمسائلى-

)4/1388(.:الجرجرائيجعفرأبيمسائل-

14(."1)4/:الوراقجعفرابيمسائل-

.(4751)4/:2"أالكرمانيحربمسائل-

أحمد-للإمامالآتهالمسائلجميم

مأجامعةفيمهاقطعةحققبوابهرها!الامامعنالمسائلأجلصنوهي

صنأكحرصورهاانهليذكر،أخرىقطعةالحشاويشزهيرالشتخوعخد،القرى

س!عين--نحومصو!ابعضهادأيتكاملةجلجلةنحخةوله،!هطلبهالحنمرة
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وغير

)1(

وكيرها(1430لا)4/:ثوالببنالحسنمسائل-

وغيرها(.959)3/:إسحاقبنحنبلمسائل-

وكيرها(.!147)4/:داودابيمسائل-

14(.40)4/:الطوسيريادمسائل-

وغيرها(.،9!لا،)3/689:احمدب!صالحمسائل-

)3/899،.:طالبابيمسائل-

4014(.)؟/:البرتيالعباسابيمسائل-

وغيرها،.14؟لا،6014)4/:الميحونيعبدالملكمسائل-

1411.1421)4/60؟1،:القظان!يادبنالفضل-مسائل

ها(.

1913(.)؟/:البغويالقاسمأييمسائل-

2913(.)؟/الانباري)1(:جامعبنمثنىمسائل-

1(.36؟)4/بلينا:بنالحسنبنمحمدمسائل-

وغيرها(.؟145)4/:المروذي!سأئل-

الدكتوراهرسالففيالثبجتنعبدالباريال!ضيخجمعوقد.الفضلاءبعض-عخدورقة

قريبا.درنوقشت،الاسخيعابيلتزمولممنهاالفقهةالحسائلالاقلةالكتبمن

جابممنشتىمسائلمن،فوائد:الن!خوبعضالمطوعاثجح!فيوقع

"،الأنباريجامعبنمىمسائل!ن"فوائدةصوابهتحريفوهو"!الأنباري

كخابوهواالقيمابنمصادرمنالانباري(1لاجامعجعلالتحريفهذاوبسبب

.االخارجفيلهوجودلا
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وغيرها(.031؟)4/:ءهانىابنمسائل-

،3529،4601/و1"لأ،611644،)2/اححد:الإماممسند-

1266(.،01،1132لا8

داود.ابيسننشرح-السخنمعالم-

946(.)2/:للزجاجالقراذ،معاني-

،311261،1444،1472،1482/:قدامةلابن،المغني-

.وكيرها(1!48

+(311301/:للاشسعري،لاتالمقا-

.(14،1483لأ4)4/:قدامةلابن،المقنع-

!(1385)4/:الجوزيلابنالفخونا،منجخب-

.(1516-0914/لما:يعلىلأبي؟العكبريشرحامنمنتقى-

)؟/1448،:يعلىي!بي،الكوسجمسائلشرحمن-منتقى

")1468

499(.)3/:لهولدهما،مالفيالوالدينحكمكتابمنمنتقى-

)3/399(.:له،الصيامكتابمنا-منتقى

.(41331/و39123/و11401/:للشيرازي،المهذب-

.(41لأ46/و35151/و8!لا)2/:لمالك،الموطأ-

9123(.)3/:للجونى،المطلبنهالة-
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القائحة:هذهعلىلعضالملحوظاتهناونسجل

وبقي،واسطةدونالحؤلفعنهاالمصادر.نقلهذهأغلب1(

الاحتحال.علىهنافذكرناهتردد،بعضهافي

الحؤلفصرحالتيبعضالكتبللكتابالحتصفح2(سيجد

لأحدوذلك،القائمةفيهنانذكرهاولم(الكتبفهرس)انظربأسمائها

عرضاذكرهاحا-أو،مباشرةعنهايخقللمالمؤلفأنإما:امرين

.نحوهاومنقولنصقضمن

أنهيعنيلابواسطةالحؤلفعنهانقلالتيالكتبهذهبعض3(

هذافيمصادرهمنليستأنهاالمقصودبلأصلا،عليهايطلعلم

هنا.بالدراسةالمخصوصهوإذ،فحسبالكتاب

مؤلفيها،عنبالنقلصرحلتي1المصادروهي.الثانىالقسماماب.ء

المعجم.عل!مرتبينفنذكرهم

)"72(.ليميةابنعبدالحليمبن-احمد

يامنيصرحولم،واحوالهوفتاويهأقوالهمنكئيزاعنهنقل

مننصوضاوليستواختياراتفتاوينقولهواغلب،يخقلالكتب

قليلة.مواضعفيإلامعينكتاب

)4/1527-:في"الاستحسانقي"قاعدةكتابهعننقلفقد

)4/26!1(.:في"القياسمعنىفي"رسالةوعن1532(،

ولم-"011()3/1011:فيالتفضيلمسائلمنجملةونقل

"الفثاوكمالما:فيالذيوالموضع،المطبوعةكتبهمنشي؟فيعليهاآقف

هنا.منمنقولبعدها(وما)4/393
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)333(الدينوريمروانبناحمد-

في:("العلموجواهر"المجالمةاكتابهمننقل

.)0115

-3/9114(

(512)لأخفسا-

11/325،:في"القرانو"إعرائب"القرآن"امعانيكحابيهمننقل

3/1398(.و2295/و326

)328(الأنباريابن-

)1/283(..في"الناسكلماتمعانيفي"الزاهركخابهعننقل

قخيبة"واب!حاتمابيعلىالردفيا"المشكللعلهآخركتالبومن

ا)3/6011(ء:في

)516(-البغوي

وانظر731(.681،)2/:فيالحخزيل""معالمتفسيرهمننقل

سيأتي.ما

)235(شيبةابيبنبكرابو-

3/862،و)2/074:مواضعفي"المصتف("كتابهمننقل

401(01لا0301،

)458(-البيهقي

1(.155)3/:في"الكبرى"السننمنواحدموضعفيعنهنقلا

)031(الطبريجريرابن-
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لم7)2/3:مواضععدةفي("البيان"جايمتفسيرهمننمل

وغيرها(.39112،0113/و

)293،.نجي-ابن

203)1/166،:فيو"المنصف""الخصائص"كتبهمننقل

1651(.0162،ولم/3/498و

)795(الجوذيابن-

كتابهمن)2/696،واحد:موضعفيباسمهمصرحاعنهنقل

تصريح.دوذ-سيأتي-كماامرا!عنهونقل"،"المدهش

)476(الحرمينإمامالجويني-

.،15،124)1/:فيأ)البرهاذ"من

)277،الراذيحاتمابو-

.،1486)4/:في"والتعديل"الجرحابنهكتابمننقل

)028،الكرمانيحرب-

"مسائلهمنوذلك،وعشرينأربعابلغتمواضعفيعنهنقل

2(.حاشيةص!/2؟)انظراحمد(1،لا؟مام

45(المحزمابن-

3/1258،و)2/713:فقهييناختيارينموضعينفيعنهنقل

الححلى"."كتابهمن

)؟!الانماطيمحمدبنالحسن-
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089(.ـا،719)3/:موأضعفياحمدالإمامعنمسائلهمننقل

)387()العكبري(البرمكيحفصابو-

بواسطة!كلها-يكنلمإناقواله-اعلبكئيزاالمؤلفذكره

و"شرح"المبسوط"شرحكتبهمنانتقاهايعلىابيللقاضيمنتقيات

ولدهما(".مالفيالوالدينو"حكم"الصيامو"كتاب"الكوسجمسائل

2731(الشيبانيإسحاقبنحنبل-

629،1)3/959،:مواضعفياحمد"للإمام"مسائلهمننقل

وغيرها(.689

1051(الكلوذانيالخطابابو-

وغيرها(.519،539)3/:مرات"فتاويه"مننقل

)388(الخطابي-

74؟(.)2/:في"الحديث"غريبمن

)703(الخلال-

41384،6913/و31/989:عديدةمرات"الجامع"كتابهمن

01وغيرها(

1)175(احمدبن-الخلجل

3/798و؟256/و73؟.165)1/:فيوغيره"العين"كتابمن

(4161601/و

)385(الدارقطنيا-
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.(4601،9512*)3/:في""السننكآبهم!

)321(دريدابن-

.(30421/):فيا"ةلمقصورا"من

5271(الزاغونيابن-

وغيرها(.41/1353،1355:فيمرات"فتاويه"مننقل

()537الزمخشري-

،3084/و2438/و1/19):في"المفصلو""الكشاف"من

.وغـرها(329

)244(السكجتابن-

.792()1/-:النعفيهاجدولم-"المنطق"إصلاحمننقللعله

عبداددهبنعيدالرحمن-الحهيلي-

)؟(سنديابن-

1442(.4/و659)3/:فيلأحمد""مسائلهمن

)266(احمدبن-صمالح

(.الأعلامفهرس)انظر"لوالدهمسائله"من

)244(المتحكانىطالبابو-

589،619639،،)3/579.فياحمد("للامام"مسائلهم!

.وغيرها(
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(123)ويلطحاا-

)3/4801(.:فيالاثاد"معاني"شرحمن

)463(عبدالبرابن-

1666(.4/و662)؟/؟فيو"الاستذكار""التمهيد"من

)583(السهيليالقاسمابوعبداللهبنعبدالرحمن-

يسحيه،اندونالفكر""نتائجكتابهمنكثيزاالمؤلفعنهنقل

ليستانهاإلا)3/139(واحد.موضعفيالكتابتسميةووقعت

مننعحبرهلملذا،نفسهالسهيليكلاممنهيوانما،القيمابنمن

فحماالمصدرهذاعنالحديثوسنفرد.بتسميتهاصرحلتيال!صادر

سحألى.

باسمومرة،باسمهمرةنف"الا4"الروطرالاخركتابهمنونقل

01سق(ما)انظرمؤلفه

()211الصنعانيعبدالرزاق-

.(41412/و7ه4)2/:في"المصنف"كتابهمن

)066(عبدالسلامبنالعز-

1328،،1312)4/:فيالاحبهام"ادلةفيامالاما11كتابهمن

ط!1(.1331،1333،34

)292(اححدالإمامبنعبدالله-

(.الأعلامفهرسأانظر"لوالده"مسائلهمن

)676(النحويامالكبنعبداللهابو-
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فيلهورسال!"،الخلاصة"شرحأوالتسهميل""شرحمنلعله

3/886،و)1/185:فى*ة*<لمخسنين!فقريمبلله؟))ذرحمحت

0163(.4/و039

لم)224لمملامبنالقاسمعبيدابو-

261)1/:في"المصنفو"الغريب"الحديث"غريبكابيهمن

0138(.3/و32911/و

()702المئنىبنمعمرعبيدة-ابو

.(31518/و736)2/؟في("القرآنمحاز"من

)924(المازنيعثمانابو-

.(419161/:في"المازني"تصريفمن

)321(العقجلي-

9125(.)3/:في"الضعفاء"من

)257(التسويسعيدبن-علي

وغيرها(.1001،)3/639:فيلأححد"أ)مسائلهم!

)544(اليحصبيموسىبنعياض-

.(0116)3/:في"المعلم"إكصالمن

()702المراكا-

3/868239،و)2/308تفىوغيره("القرانمعاني"كابهمن

.وغيرها(4/5621و
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)2176(اقتيجةابن-

6011(301/و2/753و124)1/:في"القرانمشةعلتأويل"من

"16(4)القرافي-

مواضعفي!عنهونقعا4/1316(و)1/39"الفروق(":امن

باسمه.يصرجولماخرى

)286(المبرد-

3/398،1و524)2/:فيكتبهمنغيرهاو"المقتضب"منلعلها

وكيرها(.41625/و029

(02)؟الشافعيإدريسبنمحمد-

."و"الام""الرسالةمن

!)223(الحكمبن-مححد

015!،؟4914/و559،579)3/:فيلأحمد""مسائلهمن

وكيرها(.

)؟(مشيشبنموسىبن-امحمد

1435(.ولم/7"769،9)3/ةفيلاحمد"مسائله"من

)؟(الشامييحيىبن-!نا

(.الأعلامفهرلس)انظرلاحمد""مسائلهمن

)؟(بختانبنيعقوب-
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؟1515،!821.011؟4/و569)3/.فيلاحمدا"مساتلهمن

1524).

؟()"هالحثبليالفراءبنيعلىابو-

لأعلام(.فهرس)انظركثيزاعنهنقله

قبله!الذيفيقيلماملحوظاتمنالقسمهذافيويقال

مؤلفيها.باسعاءولاباسعائهايصرحلممصادر:الئالثالقسمبإب

الكتب،وتصفحالحطان،تتبمنئعرفإنماالقسموهذا

منعليهوقفنافالذي،قليلالنوعوهذا.الحوإفيناساليبومعرفة

هي:كتبخمسةذلك

)795(.الجوزيلابن،المدهش-1

علىيفىيدمااي1232(-1لاأ)3/6:فيوأكثرعنهنقلفقد

امورا:الكتابهذاعننقلهفيلاحظحتاوقد،صحيفةخمسجن

فغيركثيراالنصفيتصرفبلمتتابغا،مجردانقلأينقلا-لم

واخره.واوسطهأوله؟الكتابكلمنوانتقى،وبدل

منتظمةكيرالانتفاءطريقةكانت3012(-)3/1176-منب

نقلهفكاذ،الطريقةهذهغير1232(-)3/3012منثم،مرتبةولا

-)531مناولهإلى-المدهشاعني-الكخاباخرمنلكنمرتجا،

.)387

لاوهي"المدهش"،فياجدهالمالنصوصبعض-هناكجى

هيف!ل.الوعطهكتبهفيالجوزىابنطريقةعنسبكهافيتخرج
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طبعةمنسقطتاو-الطريقةبهذهخبحر-وهوالمؤلف)!"إنشاءمن

.؟الجوزيلابناخوكتالبفياو"الحدهتر"،

الصلاحبنعمروابيالدفيلتقي،والمستفتيالمفتيادب-2

.)643(

الفتيا،فيالسلفحالمنشيئامنهانتقىلا"12(-31/3"12

".ادري"لا:!وقولهم،علمالا+فتاءابغيرمنوتحذيرهم

)656(للمنذريداود،ابىسننمحتصر-3

66(.)2/لاواحد:!وضعفيعنهنقل

684()للقرافي،الفروق-4

،3/1126و"13،157،-11/812،:!واضعفينقل

صى/52(.انظر:)وا1252(،-1234

لا()"2ليفيةابنالاسلامش!خفتاوى-5

تضئرعاربكمادكوا>:تعالىقولهتفسيرنقل862(31/835-

[ه6-55/]الاعراف<؟*-لمخسنينأحفقرديباللهرختإق...وخفية

.يسيرةإضافالتمع

تعنبيه:

جمنوانه:؟46(21/62؟-"البدائع".فياخر!وضعهخاك

01(0يهفتال!رأمألثئهرعني!ئمملونك>تعالىقولهتفسيرفيبديعة

التفسير":-الفتاوى"مجموعفيبنصهموجودوهو2[،لأأ]البقرةلم

الهوامش!قيذلكإلىواثرنا!الفوائدياكخابهفىالنقولهذهأعادوقد>أ(
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وا؟إشارةدونشيخهمنالمؤلفنقلهمماهوفهل09(،-)12/8"

؟.القيملابنهوبلمنهاؤليس""الفتاوىفياقحممماهو

بل،القيملابنولاتيميهلابنليسالحوضعهذاان:الجواب

منه،الحؤلفاستفاده)ص/312(الفكر":"نتائجفيللسهيليهو

.إذن"أ)المجموعمنفلححذف

*لح!لمجم
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أالنتائبم(فيوال!مئهيليأالبدائع!(ثيالقيمافيبين*

يتعلقفيما-عيهاكتابهالمصنفبنىالتيالمصادرأهممن

عبدالرحمنالقاسملابيالفكر(""نتائجكتابهووالنحواللغمةبمسائل

)581(.سنةالمتوفىالمتفننالعلامةالسهيليعبداللهابن

انقلإذ؟الكتابهذاعنالنقلاكتنفالذيالموضولاجل

-،-السهيليمؤئفهيذكؤبل،باسعهتصريحدوننصو!مهمنكحيزا

يامنلكن،عليهويزيد،ويتعقبه،عليهويود،بحولهعلىويشي

منشيءفيالقيمابنعنهيفصحمالم؟اهذايثقلالسهيليكتب

هذهلكن)3/139(حد:وموضعفياتسميتهوقعتوإن،الحتاب

05(.صسبقما)انظرنفسهالسهيليمنبلالقبمابنمنليسستالتسمية

عندماالبناإبواهيممحمدالذكورعنهكثصفماهوالغ!وضوهذا

وبينالقيمابننقولبينفطابقالفكر"،"نتائجالسهيليكتابأصدر

الامر.وبانالضالةفوجد،الكتابهذا

صنيعوصففيالحديتجاوزجعلتهالفائدةبهذهنشولهأنإلا

حذف)إنما:وانهلثفسه(،السهيلينحو)ادعى:بأنههناالمؤلف

نأالقارىءليظنحتىواختصر،قليلأوزادواخر،1وقدممقدمته

أنهوالحق0قال،بدائعهمنكتابهفيالقيمابنيسوقهلذي1النحو

كتابهفيالمسطورةالبداحوانبعيد،أوقريبمننصيب7فيهلهل!س

اهـ.(11"الاننقدمهاالتيالفكر""نتائجهي

.،لا)ص/:"ثجلنتاا"مقدمة(1)
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"انهبالقولإل!فتعداهالمتجاوز،الحدهذاعنديقفولم

أدخلهماالاراءمنإليهنسبإذ،الرنجلهذافيالنظرإعادةيخجغي

هذهفيالكلامنفردانرأيناكآهذلكلأجل-إ("إالنحاةعدادفي

وأالانتصارفيشظطاووكسدونفيها،الحىوجهليتجتى،القضية

قدحقهفى)البنا(وتجاوز(،القيم)ابنمنقربيكانوانألاعتذار،

تحاوزإليهويدفعالقربىوشائجتمليهلما،لهالانتصارإلىيحدوني

وماالحقهوالمقصودلان؛المستطاعقدرذلكسأدفعلكنيأالبخا،،

-.العيمابنقال-كماالأرجللحتفيو!عداه

نايخبغيلااهلها-إلىالفوائدعزو-فياصلانؤصلوهخا

بعدهمومنالسابقينالأئحةكلحلبعليهتواردتفيه،يخخلف

.-منهموالصؤلف-

،قومكلمعتقعدأنالعلمشكر)من)224،:عبيدابوقال

موضعفيذلكبعدتقعدثم،منهيمفتتعلمتحسنهلاشيئافيذكرون

عنديكانماوالله:فحقولتعلمتهالذيالشيءذلكفيذكرونآخ!

ذلكفعلتفإذ،فتعلمتهوكذا،كذايقولفلاناسمعتحتىشيء

()1".العلمشكرتفقد

التيالفائدةئضافان:النصيحة)ومن)676(:النوويوقال

ولم...وحالهعلمهفيلهبوركذلكفعلفمنقائلها،إل!ئسخغرب

،)2"،00.قائلهاإلىالفوائدإضافةعلىوالفضلالعلماهليزل

بإيرادها.نطيللا،مشهورةالشانهذافيوكلماتهم

)1(

)2(

للداوودي.؟(211/:"الحفسرينوإطمقات،للس!وطى931(21/-"المزهر!

.(92أص/.داالعا!فين"بسخاذ
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قتحما"فهذا)1/924(ةهذا:كتابهفيقالفقدالمؤلفاما

منالكلماتلهذهلحبولابتفسير،استعانةكيرمنء..العظيمادله

إلىالاضفشهاكتابفيوجدتهالوانييعلموالله.0.فيهتوجدمظان

اهـ."...استحسانهافيولبالغتقائلها،

...المعانيهذه"فتأمل)2/"52(:!آخر:موضعفيوقال

منحقهلأعطيناهلغيرناوجدناهمالو...وامثالههذامنذكرناوقد

+2/"41()1"و361)1/:وانظراهـ،"+.-والمدحالاستحسان

عليه!متفقاصلإذنفهو

النقلفيالقيم[بنسلكهاالتيالطريقةفلننظرهذا؟تقررإذا

من)البنا(الاستاذإليهذهبماصدقلضعلم،السهيليكتابمن

فنقول.،عدمه

23(،)ص/21-الكتابلموضوعاتفجمليعرلناتقدمقد

المسائلابدألم،الفمهيةالفوائدمنبطائفةكتابهالمؤلفاسبفخحفعد

دونالسهيليعننقلا)ص/27(منواللغويةالنحويةوالفوائد

!/37(.)"."النتائجكتابفيفائدةاولوهي،تصريح

)ص/37(،1""النتائجمنالمنقولةالئانيةالفائدةافيباسمهصرحثم

السهيليكلاموصفىوتوسعورادالمسألةأصلالقيمابنذكرأنفبعد

ذكر=فوائدتيميةابنشيخهعنونقلالمعتقد،فيعليهينتقدمما

خخامه:قالثم،بلفظهوحكاه0"0.السهيلي"واجاب:وقالإشكالا

)ص/93(."اللهرحمهوبدائعهاعاجيبهاحدمنالجواب"وهذا

ص/31-32.ماتقدمانظر)1(
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الكلامين!شاالكتابفيفائدةثانيفيالمؤلفترىالانفأنحت

ارادمنصنيعهذايكونفهل.الاشتحسانغايةويستحسنهللسهيليئ

كلا.؟!نفسهإلىونسبتهوإخفاءهوآدعاءهشخصكلامأنتحال

مزيدلاصراحةالسهيليعنلالنملالقيمابنصرح-وقد

طرائق:ذلكفيلهوكاذ4عليها

الأجوبةاثناءوفي،نسبةدونالمألةراسيذكراذمخها:

3(.لأ11/فيكما،وتعليقاتهالسهيليكلاميوردوالحخاقشات

)تماخوهوفي(،السهيليأقالبنصهكلامهيذكراذومخها:

)1/1؟(.لمحأكما(كلامه

هذاحسنافصلاللسهيلى)رايت:المسالةاولمنيقولوتارة-

و؟/605(.لألم،لم5)1/(لفظه

(،السهيليلفط)هذا:يقولاخوهاوفي،الفائدةينقل-تارة

556(.2.105.505/و؟33)1/95،فيكما

ويسوق(فقالالشهيليإليهاشارماأوهذا:يقول-واحيانا

516(.2/و)1/63فيكيا،نقسه

(.لح8أ؟/لاالسهيليوهو(الناسبعضأوقال:موضبعفيوقال-

)1/"03(.تالسهيليكلاممن)فائدة:موضمعفيقالو-

السهيلي(منهمالنحاةمنطائفةتقرير)هذااخر:في-وقال

.)1/234(

هذارايت"ثم:قالثملم(21/18موضبعفيكلامه-نقل
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الخاطر".الخافىفيهفوافق،الحهيليذكرهقدبعينهالمجنى

لهوقعالمعنىهذاإذ:وقال361()1/موضافيعنهونقل

لملأنهصفخا؛عنهفيضربنفسهفييجولوكاذ،بمكةإقامتهآثناء

لااحدهما،النحاةمنلاثنينبعد!اهئم،القوم!باحثفييوه

به.وصرخكشفهفإنه،السهيليوالاخر..يعرفه

منالسهيليعنالنقلفيالمصنفسارالوتيرةهذهوعلى

وااخرها،فيأوالفائدةأولفيإما،بنصهكلاامهونقلإليهالإشارة

الجال!الثناءمع،وبدائعهتحقيقاتهأكئرإليهناسباالكلامد!جفي

0والتقدمبالفضللهوا،عتراف

احدمنالجواب"وهذا)1/"3(:قولهعليهالثناءفمن

اعجبمنالفصل"وهذا51(:)1/وقوله"اللهرحمهوبدائعهاعاجيبه

203(:)2/وقوله"،إليهسبقهالنحويينمناحدااعرفولمكلام!،

وقوله:شاء".مافيهاحسنف!نه،الحرقصاتمنكلامهمن""وهذا

تولجهااذعنهاتضايقمضايق-الله-رحمهتولج"وقد)1/116(:

والتقدموالفضلبالسبقلهواعترف."...حسنةباشياءواتىالابر،

ولهالأمثلةمنذكرهماعلىالكلامتمام"فهذاةفقال؟13(11/في

+التقدموفضلالسبقمزيد-ادلهرحمه-

القناعيس"البزلصولةيستطعلمقرفيفيلزاماإذااللبوذوابن

وهو،الفاضلكلام"هذا)1/326(:فقالقولهعلىواثئ

وفهمهالحاقبذهنهعلىوائنىصبب"،منينحطلمميلكأنهترىكصا

316(.1)2/البديع

وعدمللسهيلي،الاعتراففيووضوخاجلاءترىكمافهذا
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يريدمنشأذهذافهل،ومدحهعليطالخاءفيوالمبالغة،حقهجحده

كلا.حقه؟اهضمأونفسهإلىفوائدهنسبة

كيف،لنفسهالسهيلينحوادعىالقيمابنبانالقوليدفعفهذا

.اله؟إويعترف،عليهويحني4يذكرهءيفتىلاوهو

-علىالسهيليلكلامومقزرناقلمجردالمؤلفيكنفلموبعد؛

عوقفمعهووقفالصضحار،فيجاراهبل-مباحثهوجودةكعبهعلو

+..عليهوردوناقشهبعفالأحياذ،فيعليهاربىبلوالند،القزذ

وفي)1/93(4فيكماجداكثيرةمواضعفيعليهردفقد

عليه.ردلم،صببمنينحطسيل:كلامهوأنعليهأثنى)1/326(

كافغيرترىكما"وهو:قالثم334(11/موضعفيكلامهوساق

معنىفيوغلطهعليهردكماسؤالأ".السؤالزادوأنه...شافلاو

آيةتفسيروفي)1/347(.ةاخرىمسألةوفي11/342(.حديث

الضعفمنفيهمايخفى"ولا:قالثممرةجوابهوذكر)2/488(.

وبين21/517(،فياضطرابهإلىأشاركما21/413(.والوه!((

موضعوفي541(،)2/فيصارممنونبوةجوادمنكبوةوانهغلطه

416(-)2/البديعوفهمهالحاقبذهنهمعالخاطىءفهمهمنتعجب

جملهعليهيكزثم،عليهويثنيكاملا،كلامهينقلانهكما

261027-!142،-)1/116فيكماوالمناقشةبالتعليقجيلة

056(.56!-2/516-533،و

منهذا"وفي)1/347(:قولهمثلالرد،فياحيانايشتدوقد

)2/566(،ونحوه"،يخفىمالاوالمعنىاللغةعنوالبعدالحعسص

26(.2-صر/دسقما)وانظرجدا"فاسدجواب"فهذا:؟(14)2/وقوله
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السهجليعلىيردماكث!زاكاذ-الله-رححهالحؤلفاذكما

فبين)أ"،خطأهويبينويسناقحشه،العقيدةمسائلفي-الله-رحمه

493،593-)2/:فيوناقحشه.عليهوردللكلابيةموافقته،ألاه21/

فيكحاالعقديةالأخطاءمنكلامهبتهذيباخيائايكتفيوقد"93،.

/1(-31،32،316.،204

مباحخه،فيومخا!تشهالمسهيليعلىبالردلقيمابنلكتفولم

لماشحاءويفصل62(،)1/61-.اخرىمعانييسخطهركانبا!

بهجاءمصابأحسنويأتيبل70!(.2/993،)أفيكحالهايتحرض

922،251254،1،)1/221،:كثيرةمواضعفي5!االسهحلي،

505(01"9،4!2/412،4،و261،027،332372-

الحؤلفإن:يقولاذلمنصفهل؛الحطولالعرضهذاوبعد

الظاذواذواخحصو؟واخرقدمإنماوانه؟لنفسهالسهيلينحوادعى

هذايطلقاذ[لمتصفحاشا؟بدائعهمنيسوقهالذيالضحواذليف!

الحكم.

فيلمانتججةفلجس،النحاةعدادفيالقيمابنادخلواالذيناما

الحفردةكتبهفيمالأجلولجس،وتحقيقاتبحوثمنالفوائد""بدائع

فيهاامالأجلوليس،والعربيةالنحومسائلم!الأخرىكخبههأوالعربيةفي

تلاميذهلأنبلفقط،ذلكلأجلليس،بالغينوتدقيقتحريرمن

بلبدلكوصفوه-للحكماهلوهم-قربعنخبروهالذي!أصحالهو

تبحر)"قدالعصر")2":"اعيانفي)764(الصفديتلميذهقال،مخهبأكتر

)1(

ل!2(

(.لح11/6الحاشيةفيعليهعلفحا،موضعفاتهوقد

36(.)3/لا
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به"اجخمعت.اهـوقالا"-..ومكنهاقواعدهاوحوروأتقنها،العربيهفي

اهـ."!1"والأصولالعربيةفيخصوضا،فوأئدهمنواخذت،مرةغجر

")2":الحنابلةطبقاتعلى"الذيلفي5197(!جبابنتلمجذه!الو

واصوله،وبالفقه.،.بالتفسيرعارفاوكاذ،الاسلامعلومفيأ)وتفخن

ولذااهـ.((00.والنحوالكلاموبعلم،الطولىاليدفيهاولهوبالعربية

".والنحاةاللخويين"طبقاتفيالسيوطيادخله

فينحرهاالتيالتحقيقاتهذهلهذلكإلىضملوفكيف

بماواتىسبق(؟!)كماالسهيليعلىمنهاكئيرفيواربى"الجدابا(

344،.)1/انظر،عليهينبهواولمالنحاةمنكحجرآكنله

ينقلبأنهصرحلو-تعالىادله-رحمهالمصنففإذوبعد،

عنأسحلملكادالفكر"-"نتائجالسهيليكتابمنالفوائدكحذه

فيهاسصىالتيالمواضعفيهذاللاعتذار،وانفىالاعخراض

كانوإناكثر،عليهاللومفيتوجهيسمهولماغفلهماأما،السهحلي

ذإالصنيعهتامئلعلىتساعدوموضوعهالكتابطبيعةبأذدئعتذر

منكيرهافييتجوزمالافيهايتجوزوالحذكرةله،كالخذكرة!و

اولفيذكرهمنواكثرالسهيليذكرقدبأنهايضالهوئعتذر،الكتب

مادامموضعكلفيذكرهعنذلكفأغنىواخرها،ووسطهاالنتول

مختاب.شحبهاومتخابعاالنر

التيالصواطناذعلمناإذاخاصةوجيهةسائغةاعتذاراتوهذه

عليهايعكرولكنفيها،بهصرحممابكثيراقلباسمهفيهايصرحلم

!11

)2!ما

.936()4/:نفسهالصصدر

.،4لح8؟/لم
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بسزا"هذا:قولهمفيفصل395(5-)12/لألأ:فيواحدموضع

)ص/993-"النتائج":فيموجودالفصلوهذارطبا"،مخهاطت

القيمابنوذكر،الجملةهذهاسححلة-فيسبعةال!هيليفيهذكرلحأ5"4

اجوبةزيادةمع،ثلاثةوزادال!هيليعخدالتيالسبعة،الشلةعشرة

باسميصرحلنمبرمفالفصلهذافيلكنهائد+وفواتحريراتالسهيلي

منالمشكلةالمسألةدهذهفيما"فهذا:اخرهفيوقالالسهجلي،

لااانخشيةالخاطرافيها،لسوائحصيذاعلقتها،والمباحثالأستئلة

كببي،عنبعديحي!علىعلقتفإنهاافيها،الناظرفليسامحيعود،

اهـ."..مرأ!عتها-منتمكنيوعدم

المؤلفقالهمافيهيقالاذإلا،الكتابفيموضعاشكلفهذا

"ثم:اخرهفيقالثمفصلا،ساقإذلحأ41)2/"اآخر!رضعفي

الخاطرفيهفوافق،السهيليذكرهقدبعحنهالمعنىهذارايمت

سا!انبعد)1/361(قبلهموضغفياقالهماوكذلكالخاعلر".

وكاذ،بمكةالمقامايامبعينههذاوقليقد"وكاذ:للسهيليفصلا

ا،القوممباحثفيارهلملانيصفخا؛عنهفأضربنفسيفييجول

ولاورد،وماحولهحام:احدهما،النحاةمنلفاضلينبعدرايتهثم

كشفهفإنه-الله-رحمهالسهيليالقاسمابو:والثاني.اسمهآعرف

ااهـ."...بهوصم!ح

"النتائج((،ب"البدائع"علاقةتظهروالتفصيلالبصطبهذا5

ا.دلهوالحمدالجلاء،كايةويتجلى،الحسألةفيالحقوحهويير

لط:امر)البنا(الأستاذعلىويؤخذ

على"البدائع"فيهيالتيالتصحيحاتمنكخيرفاته:الأول
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الخطأ.على"النائج"(نسخوفي،الصواب

وردودومنالمحشا!تعقباتأهملانهاشدهما-:-وهوالثاني

يشرلمبلمنها،شيئايخقلفلم.السهيليعلىالقيمابنوإضافات

لابننصفةوقلة،المحققبالكتابحيففيهوهذا!إشارةمجردإلجها

الحجةأمامتهاوتالتينتيجتهلهلتسلمكلهذلكأغفلولعله،القيم

.!رالبرهان

م!كئي33
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منهالمستلةوالكتبمختصداته،حي

مواض!منهآخرونوانـقى،العلمأهلمنجماعةالكلتاباختصر

ماإليهاضموااو،مفردةفنشروها،بعفمباحثهجماعةواستل،متفرقة

ذلك.منذكرهعلىوقفتبمابيانوهذا،مباحثمنيشبهها

افهي:مختصراتهاماتي

جابمبنعحماذبنلعبداللهالفوائد،بدائعأ-مختصو

-.الله-رححهت)1256()9"

بطيناباعبدالرحمنبنلعبداللهالفوائد،بدائع2-مختصر

طبع)2(.-اللهرححه-12(ت)2؟لم

رحمه-ت)8014(الدويشلعبداللهالفوائد،بدائعمختصر-3

)3"3فيالرابعالمجلدفيمؤلفاتهمجحوعةمعمطبوعوهو-،الله

غلبالزمانأهلرأيتلما"اخضصرته:اولهفيقال()13،صفحة

لقلةالمطولاتفيرغبتهموقلت،لكسلإلىاواحلدواالمللعليهم

أنهالماذكرثم(001.عنهتصدهمالتيالشواغلوكثرةالعلمفيرغبتهم

المطبعية.3الأخطابعض!تصحيحإلاا،عندهمنشيئايزد

العخيهمينصالجعبنمححدللشيخالفوائد،ابدائعمنالمنتقى-لح

،1(

2!مالم

،3(

ك!.)3/68:الزبير!لا!!ارةمؤلفاذ!هـه

ك!.1/933)تا"الاظ!ينا)!وصة:انظر

هـ.1411بالقصيمالعلياندارمطبوعات!!
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.-)1"اللهرحمه-(1421أت

منه:مستلاطبعاوالنس!اخانتقاهمااما+

مكتبةفينسخةمنها،الصنعانيالأميراختارها،منهقطعة-1

-88(.02)ق)024(رقمبصنعاءالكبيرالجامع

913(مجاميع،عام38لا)4رقمالظاهريةفياخرىقطعة-2

-11)قهالمقدسيالتقيبنمححدبنإبراهيمكتبها833،سنةكتبت

.)117

134فيمنهمختاراتسرقيات()3003رقمليدن3-وفي

حديث.بخطصفحة

المعوذتين.تفسير-4

عنوطببعص/96(.)انظرقديفاالدمشقيمنيرمححدافرده

فيثم،الدينشرفعبدالوحمنبتحقيق1375سخةالهندفيطبعته

بالطائف.الصديقمكتبة

مححدالشيخافردهوالمعؤذتين،الكافرونسورة5-تفسير

الفقي.حامد

هله.والحسد-ذم6

وبيانوتصحيحهاالحناظرةطريقإلىوالسخةالقرانإر!شاد-لأ

ايمنالدكتوروحققه"البدائع"منالفصلهذاافرد،الحؤثرةالعلل

بدمشق.الفكردارعنوطبعالشوا،

)ص/153(،العثيحينلما:مد!دالشيخلحياة"الجامعكابصاحبذكره)1(

،مطبوعوهو،الفيمابنكابنحطعلىالفوائد"فرائدمنالحنتقىاوللثعشا

"البدائع".منمنتقىفظنه،عليهاستبهفلعفه

لا6



الكتابطبعاتثم

المنيرية،الطبعةهيلهطبعةواول،مرةمنأكرالكتابطبع

للأصولالرجوعدونعليها7بالاعتماداوعنها،صورةإمابعدهاوما

مهحاالقصور،منذلكفيماالقولعنوغني،للكتابالخطية

وركناصيلاصلالخطيةفالأصول!تصحيحهالمصحالياجتهد

الخطأ.عنواسلم،الصحةإلىاقرببنعقللخروجإليهايرجعركين

عليها:وقفتالتيالكتاببطبعاتبيانوهذا

الشيسخلصاحبها،المنيريةالطجاعةبإدارة،المنيرية-الطبعةأ

في،تاريخبدونت)1367(،الازهريالدمشقيآكامخيرمحمد

)00011نحوصفحاتهماعددجشءان،مجلدكلفي،مجلدين

صحيهفة،.

"عنيالعجارةهذهالا!بعةاجشائهامنجفى؟كلعلىكحبوقد

منيرمحمدالاولىللمرةاصولهومقابلةعليهوالتعليقبتصحيحه

يقول..-دده"الحمد2،ش)4/"أ:الكتاباخرفيوقال(".الدمشقي

لله--والحمدتمقد:المنجرية[لطباسةإدارةصاحب...منيرمحمد

بتصحيحهجهديبذلتوقد...،للامامالفوائدبدائعثحاب

اهلمنجماعةعلىعرضهابعدنسخةغيرعلىاصولهومراجعة

1(00.الصحةفيغايةوقوتهاللهبحولافجاءتوالذكاكا،والفهمالعلم

احص.
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)08فيمعرداوطبعهالحعوذلنتفسير"البداعلمامنا!خلوقد

)عم!/993-:"الخيريةالاعمالمن"نموذجكتابهفيذكركما(،صفحة

+الفوائد("ا"بداعمنالجزءهذاكودظإلىهناكيشرولم4(،00

أصلا،إحداهمااعتمد،نسختينعلىاعتمدانهليتبينوقد

فيمعدودةمواطنفيذلكوألبت،يشكلفيماللنظروالأخرى

فلااعخمدها،التيالنسخعنتفاصيللنايذكرلمانهإ،،الكتاب

إلىأميلكنت!انأيدينا،بينالتيالنسخإحدىيأنهاالجزمنسخطيم

،اعتمدهالذيالاصلهي)ظ(بلهارمزناالتيالظاهريةنسخةأذ

تريبفيالتوافقوبسبب،النسخةآخرفيالتيالزيادةبسبب

اعلم.والله.الكخال!)أ"

أربعةفيمجلدان،021؟سنة،بالأردنالمعاليدارطبعة-؟

الزغلي.إبراهيمبنمحمدتحقيق،أجزاء

اربعةفيمجلدان1414،سنة،ببيروتالخيردار3-طبعة

وهبيومحمد،زريقمصطفىمعروفتحقيقعليها:كخبأجزاء،

محمدالدكتورلهاوقدمجي،بلطهعبدالحميدوعليسليمان،

الزحجلي.

مجلدينفي15؟41سنة،بدمشقالبياندارمكخبه-طبعة؟

نسختيعلىاعخمدانهالمقدمةفيذكر،عيونبثيرمحمدتحات!ق

+االكخابفيذلكأثريظهرولم،الظاهرية

مجلدين،في،تاريخبدون،بيروتالعلميةالكتبدارطبعة-د

الممدمة.منلأ3؟لأ-ص/أنظر)1(
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.عبدالسلاماححدئحقيق

9141،سنة،المكرمةبمكةالبارمصطفىنزارمكتبة-طبعة-6

الدار.فيالبحوثمركزتحقيق،مجلداتاربعفي

مجلدين،في1423،سنة،بالقاهرةالحديثدار7-طبعة

.صلاحوعامر،عصرانسيدتحقيق

الاسكندرانيمحمدالدكتورتحقيق،العربيالكخابدا!طبعة-8

واحد.محلدفي،1422،الأولىط،درويحثكوعدنان

مجلدا!أربعةهـفي1422سنة،العصريةالمكتبة9-طبعة

أبوعوضاحمدوالدكتو!،الفاضليعبدالقادرمحمدتحقيئ!،

.الشباب
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الخطيةنسخهكلم

منها،نسخةعسرةاربعذكرعلىوقفت،كئيرةنسخللكتاب

وبعضها،الحجممتفاوتةالكحابمنقطعوبقيتها،تامةمنهاثلاث

ماإلىالإشارةمع،الناقصةلم،بالكاملةاولأنعزف،بالمضتقىاشجه

قبلها.)-؟؟(إشارةبوصعمنهااعخحدناه

الكاملة:النحخ-أ

)ظ(الظاهريةالمكتبةنسخة-1-ة*

(01)536رقمها-سابقا-بدمشقالظاهريةبالمكتبةمحفوظةنسخة

ليس(،صفحة544-ورقة)272)1(أوراقهماعددمجلدينفيتقع

منسوخاتمن-تقديزا-وهي،الناساسمولاالنسختاريخعليها

مالمبعض!المتظهارحاولنا،وقىاءاتتملكاتوعليها،العاشرالقرن

قراءةوهناك)9301(،بتاريخكانالتملكاتفأحدمنها،ائصمس

القارىء.اسمعلىلشطبوقد)3701(،بتاريخع

تملكوعليها،الطاهريةالكتبدارخاتمعليهابورقةالنسخةقيا

،الانصارياللهعطيةمحمدالسيدبنعليلمحصد)0013(بتاريخع

تحته:وكخب

المغبوناالبائعلكانذهبابوزنهيباعلوكال!هذا

ل!ا.ترقيمنابحسبالعددوهذاأخطاء،عدةالسخةترقيمني)1(
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اشتمل،الكتابلموضوعاتفهرسةتليهاالتيالصفحةفيلم

عنوانا.واربعينوسبعةمئةثلاثعلى

بدائعأكتاب:كبيربخطا-لكتابعنوانكتبالتاليهالورقةوفي

اللعلامة:منهاسفل(،والثانيالاول)الجزءاصغربخطثمالفوائد(

أبيالأعلامالعلماءعلمالاسلامشيخالهمامالجحرالحبرالإمام

ألله-قدسالجوريةقشمبابنالشهيربكرابيبنمحمدعبدالده

اشرنا،والقراءاتالتملكاتمنعددالعنوانجانبيوعلى-(روحه

احدفيللمؤلفمختصرهترجمةالصفحةمنتصفوفيبعضها،إلئ

اسطزا.عشر

وعسرينسبعةعلىصفحةكلتحتوي،جيدهبحالةوهي

وأحد،ناسخبخطوهي،كلمةعشرينمناكثرفيهوالسطرسطرا،

إلى-تقديريفي-يعودذلاشانإلااحيانا،أ،لخطتغيريبدوكانوإن

والعناوينالتعليقاتبعضل!وامشهاوعلى،ونشاطهاك،سخقلم

للمباحث.

فيذلكإلىيشيرجزغا،صفحاتعسركلالناسخجعلوقد

للورقة.العلويالرك!

االأخوىالن!خعلىتزيدفهي،النسخاتمالنسخةهذهوتعتبر

41/"!16-فيوهيغيرها،فيتوجدلااخرهافيفوائدبعشر

كتبثم"،اللهبحمدالفوائد"فركتاخرها:فيوقال1663(.

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله"والحمد:بعده

".امينبالمغفرةدعالحناكفراللهم،وسلم

بعنوان:الأول؟منتخبينآخرهافياذ-:ايضا-بهتخميزومما
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لأذ!بالكتابالحقناهوقد،واحدةصفحةفيوهوابضا""مختخب

:قالإذ،الاسلامشيخعنالنقلففيه،للمؤلفانهعلىيدلمافيه

ايخركط.وقرائن"،..-شيخنالي))وقال

،وحدهلله"الحمد:بقولهالناسخفعنونه،الثانيالمنتخباما

لمالمنخقىوهذا")1"،الشرقيةالرقوممنالمنتقجه"الفوائدمنمخحخب

المؤلفعنيعهدمالماي!اوفيه،للمؤلفنسبتهبصحةيشهدمافى

نثبته.لمذلكلأجل؛وتقريراتنقولمنالاخرىكتبهفي

بخلافبسواء،سواءالمطبوعةتحاكيترتيبهافيوالنسخة

اعتمدالتنالنسخإحدنطانهاعلىيدلمما،الأخرىالنسخبعض

.مرةلاولالكعتابطبعمنعليهها

النطر،انتقالمنواغلبه،قليلسقطها،جيدةفالنسخةوبعد؟

بحرفلهاورمزنااعتمدناهاوقد،وتصحيفاتاخطاءمنتخلوولا

أظ(.

من)/(برقمالآتيةالنسخةومنمنهاصورةعلىحصلناوقد

إليهم.اللهاحسن،بدبيللتراثالماجدجمعةمركز

)ق(القصيم2-نسخة-"ة

البسامصالحبنسليهصانالشيخمكتبةفيمخطوطةنسخة

)501/ف(.رقمالإمامبجامعةفلحيةصورةمنها،بعنيهزة

،،صفحة؟78-ق)293فيهواحدمجلدفيالنسخةتقع

.(االشرقيةليالرقومالكتابهذاعنشيءشيئيتبينلم)1(
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الاربعاءيوم،!جبشهرفي،مئةوثمانوسبعيناربعتاريخكتبت

)1(.النحريريسالمبنمحمدهو:وناسخها،منه

أيديعليهاواختلفتالبلدانبينتنقلهاكخرالنسخةوهذه

مكةفيالعلماءمشاهيرمنلعدد،عديدةتملكاتعليهاإذالعلماء،

والزيدية،،والشافعية،الحنفيةشتى،مذاهبمنونجدواليمن

سخةالهروجممالقاريلعليمخها:تملكا،عشراثاوعددها،والحنابلة

ولاذميرالضاريخ(،يضبين)ولمالشافعيلصديقياعلأنولابن)989(،

محمدب!ولعبدالقادر،باللهالمنص!وربنإسماعيلالفهعلىالمموكل

بنولمححد)9101(،سنةالشريفالحقامإمامالطبريالحسيخي

)1173(،سنةالعباساللهلدينوللمهدجمما)1113(،سنةباللهالمؤيد

ولمححدافيالضاريخ(،يتبين)ؤلمالمهدجممابنإسماعيلبنلأحمدو

العحراني،محمدبنحسينولابق)12281(،سنةالعمرانيعلي

ثم)!126(،سنةالحخبليالنجديحميدبنعبداللهبنولححمد

علىوأوقفه،بسامآلحمدبنعبداللهعلىأخيزاحميدابنباعها

حميد،ابنبخطمكتوبةوالوقفية،عنيزةفيالحنابلةمنالعلمطلبة

علىمثبتهوكما12751(سخة،بسامالمنثنينعليهاوأشهد

\العنوانورقةبعدالكتابمنالأولىالورقة

أبنحمدابنصالحبنسليمانالشيخمكتبةإلىاخيؤاالتثما

الواقف.اخىابن،بسام

تملكات.منالنسخةعلىماجملةهذا

هذهعلىأقفولم،ترحمةلهأجدولماتجينها،لمكلحةوبعدهاقراتها،كذاأ(ل!

تحريف.فيهايكونانإلاالخعمجة
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الفوائد،بداثع)كتاب:واضحكبيربخطالنسخةعنوانكتب

أ)هذا:العنوانفوقوكتب."..تيميةابنتلميذالجوريةقيم،ب!

فليعرفوبديغا،ونحواوفروكااصولأ؛لصتىعلوفاجمعالكتا!

قد!ه("+يجهلولاحقهعليهالواقف

وعشرونسبعهمنهاصفحةكلفيممخارة،حالتهاوالخسخة

واضحبخطمكتوبةسطر،كلفيالكلماتعدديتفاوتسطرا،

المهحةوالزياداتالتصحيحاتمنجملةالنسخهوفي،جميل

763!731،74،ل!972،)2فيكما،النسخبقيةمنالساقطة

اسطر(.ثمانية0601-9501ل!3و

فيهماوسقطانالأخطاء،منجملةفيهاوقعفقددلكومع

الو!قةيحئلوالاخير724(-072و)707/2(-407)2/:المطبوعة

مصو!تي؟.مناوالاصلمنسقطتهلادريفلا17(،الم

،والتصويباتوالحواشيالتعليقاتمنعددالنسخةجمانبيوعلى

عنهاوتزيد2!16(،)3/:المطبوعةفيالنسخةوتنتهيغالبها،اثبتنا

لهاورمزنااعخمدناهاوقداخرها-فيالفوائدببعضوظ()عنسخة

)ق(.بحرف

)د(خاصة3-نسخةنر

ورقةمحتيفيتقعبنجد،الحاصةالمكخباتإحدى!ننسخة

فيلدطزا،وثلاثوناثناذصفحةكلفي،،صفحة004-ق)002

عشرةاثنتينحواخرهامنناقصةوهي،كلمة02لحوسطركل

وللأمة"لهوغايتهالخروجمبدا"يتناول:قولهعندتنتهي،و!قة

وهينسخها.تاريخولاناسخهايعرفلملذلكهـ16،،)4/3
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.(0021)لهعدنسخما-يزاتقد-

الشيختصنيفالفوائد،بدائع"كتابالغلافورقةعلىكخحب

".برحمتهاللهلغمدهالجوزيةقيمابنالعلامة

ابنمحمدبنعبدالرحمن"وقف:كحبالصفحةاعلىوفي

"عا!ية:ايضاالغلافوعلى،مراتعدةوتكر!اذلك"بسامابنعتي!

حسن"0بنعبدالرححنللثيخ

اكئونتآكلتبالرطوبةتأثر!قداثهاإلاالنسخةاعهدقرلبومع

الاولى.للورقاتالسفليةاوالأطرافالعنوانورقة

اكثرها،والحواشيالتعلحقاتمنالكثيرالنسخةئبجووعلى

مات3وعاالتصحيحاتيعضوفيها،الكتابلمباحثوعناوي!ئلخيص

الآنفةأظ(بنسخةالشبهقريبةوهيونحوها،والالحاق،الحقابلة

لها!مزناوقدوأحد،اصلهماالناومنها،منسوخةفلعلهاالذكر،

عبدالرحمنبنالوليدالشيخالنسخةبتصويرتفضلوقد)د(،بحرف

خيرا.ادلهجزاه،بالرياضالإمامابجامعةالأستادالفريان

اما:عرفناها،التيالكاملةالنسخهيهذه

الناقصة:النسخ-ب

)ع(الثانيةالظاهريةنسخة-4نج

المكتةمجموعةضمن،الظاهريةالكتبدا!فيمحفوظةنسخة

فقط.لكتابمنالئانيالجزءوهي22(،1لا)3برقمالعمرية

سبعةصفحةكلفي(صفحة314-أق)57صفحاتهعدد

واحدافجهافإذالأولىالعشرالصفحاتفيإلاسطراوعشرولن
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ولصبعوتسعينئلاثسنة،الاولربيع28بضاريخكتبتسطزا،وعشري!

بنموسىبنعليبنمححدتعالىاللهإلىالفقيرالعبديدعلى،مخة

.-خامهافيجاء-كمامذهئاالحنبليمولذا)1"الحمصييحيهى

.وجدتللكتابنسخةاقدمهذاعلىفهي

التحويفقليلةصحة،الكحابن!خاجود-ايضا-وهي

فلو،النصإثباتفيعليهويعولإليهيركناصلوهي،والسقط

التحقيق.عقدبهالاكتمل؟كاملةوجدت

منالحاني"الجفىءعليهاكتبوقد،العنوانبو!قةالنسخةتجدأ

-((.اللهرحمه-القيمابنتأليفالفوائد،بدائع

وجعل،طولونابنالدينسمسالشيخ"وقف:تحفوكحب

إئباتالأيحنالجانبوعلىبالصالحية"،عمرابيبمدرسةمقره

منالجحل،بحساب)339(اي:)جمع(سنةالجزءلهذ!طالعه

من:وتحتهعمر،أبييمدرسةالمجاورالاعلمالدينسريبنرجب

وتحف:بن..!)2(،محمدبنأحمدبنمححدالفضلابيكخب

به.لطفالحنبليصالحبنعليكتمن،دتهالحمد

-علىالمفيدةالتعليقاتوبعض!،تصحيحاتعليهاوالنسخة

جزءفيورقالتعشركلجعلعلىالتاسخاصطلحوقدقلحها-،

لنسخهوجزءا،عشرشةفكانت،الصفحاتأركانفيإليهيشير

.جيدةبحالة

ترجمه.!ناجدلمأ(ل!

اتيفا.لم)؟(
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فصل:،الإعانةوبه،الرحيمالرحمنالله"بسمبقولهتبداوهي

طبعتنافيوهي"ء..اسباببعشرةالمحسودعنالحاسدشرويخدفع

)3/8!16،.فيوتنتهي21/764(،:في

ترتيبفيباختلاف)ق،القصيمونسخةهياشتركتوقد

اثمصمحاتعدةاش-تمرا)3/327.1(منبدا)ظ(نسخةعنالفوائد

واشم!هـايفا)3/0133(منا،ضطوابعادئمالضسخ،ألفاتت

الكحاب.آخرإلىواحدترتيبإلىالنسخعادتثم،عديدةصفحات

(.)عبحرفلهاورمزنااعممدناهاوقد

كخبت!1،سلطاناسميخاذ،باستالولتركجافي5-نسخة

298)1(.سضة

(،ورقة)192في)1373(،رقمالقرىامبجامعة6-نسخة

ولاناسخهايعرففلماثنائها،4فيخروموفيهاالاخر،ناقصةوهي

منفلعلها)1212(،بتاريخوقفيةعليهالكننسخها،تاريخ

حسن.واضحوخطها.عشرالثانيالقرذمخطوطات

)233في14781(،برقم--ايضاالقرىامبجامعةنسخة7-

بقلحلالكتابنصفمناكثرتحثلا-ايضا-ألاخرناقصة،،ورقة

طلبةعلى،العريفيعبدالعزيزوقفيةوعليها،والناسخالتاريخمجهولة

.0013سنةممفرا،01بتاريخالعلم

في[عامةمعارف]؟مرقمنسخةالحصريةالكحبدار8-في

.(61181/."الثاني"الفهرسانطر.ناقصةوهي(،ورقة)702

.(267/):"واصولهالفقه-الشاملا"الفهرس!:انظر(1)
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قيوا(9لا61رقمبالرياضسعودبنمحمدألامام-جامحة9

و!قة(.028لم

موضوعات-31/18رقمبالحوصلالاوقافمحتبة-وفي01

.08()2/:""الفهرسفيكما(ورقة)234في(مختلفة

في(مجاميع)1/5674رقمببغدادالأوقافمكتبة-وفي11

كحاالخجفي،عليبنمحمدبخط)3013(سنةكتبت(ورقة)191

361(./الح(1:"الفهرسفي

(،ورقة)021في)7148(،رقمببغدادالاوقافمكتبة-12

"فصل،:قولهمنالكخابمنالحانيالجزءتمخموهيتارب!دون

.32(0)2/:""الفهرسانطر."..!اس!باب"بعالحالصدشرفعوفي

بخطنسخة)516(رقمببغدادالقادريةالمكتبة13-وفي

)903في8013،سنةتاريخهااحمدالحلابنعليبنمححد

341(.)2/:"المكتبة"فهرسانظر(،ورقة

دجلبنصالعبنسليحانبخط،بريدة-القصيمفينسخة-14

فوزاذبتحلكختموعلجها(،صفحة)311في13131(،سنةكتجها

)مخطوطاتبالرياضفهدالملكمكتبةفيعليهااطلعت.السابق

ب(.8-بريدة-القصيم

،والانتخابالانتقاءإلىاقربهي،الكتابمنقطعوهاك

.الكتابمختصراتعلىالكلامعندثكرناها
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الكتابفيالعملىمئهجفى

ما،اعلمفيموضوعيةوحدةذيكتابفيالعملانريبلا

يجمعابكتاتحقيقمنللباححثاسهلغيرهااوالحديثاوكالفمه

ا.شرحهسبقكحا-الكحابهذا-شأنمختلفةبأقلام4شححىفخونا

هواصحيحبنشرللخروجالركينالتحقحقركنأنولاشك

فييتحققامالموذلكبها،الموثوقالصحيحة1القلميةالنسخوجود

بأصكناالذيالموضعوهو-الاقلأ-علىالأولالكتابنصف

هذاانالحظحسنمنلكنوصفنا،كالتينسجعاإلىفجهالحاجة

المؤلفمنهنقلالذيالكحاببواسطةمنهكثيزااستدركناقدالخلل

وبعضالاولالمجلدفيبالعوبيةالحتعلقةالفوائداكثوفىواعححده

القاسمابيللعلامةالفكر""نتائجكتاباوهو2"،"البدامرالخاني

بعدها(.وما56ص/مالمحجقليوانظر.،)1"هالسهيلي

نسحةواتخذناهبكتابنا،منهالمنقولةالنصوصىجمجعفقابلخا

موأضعفيمخهفاسخفدنا،الشصوإقامةالتصحيحفيمعتصدةأخرئ

كاملةعبا!ةالمواضعبعضفيواستدركناالحلاثين)1(،علىتربوكخحرة

ا!بتمامه!2"سطرااو

،1(

)2(

،2194/و...016،164،961،172.023،"441،115/أليانظو

ويخرها(.84،5194505؟،-81؟412،

557(.،؟52)2/فيكحا
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بعضىفبنيتيكونأنأردناهكما.لنايصفلمالأمروهذا

كشابنسخإذ؛الحواشيفيإليهاأشرناإشكالمنتخلولاالمواضع

لكن،والسقطبالأخطاءمشحونةالأخرىهيكانتالفكرا""نتائج

منكثيزاأقامتصحيحهفيالبثاإبراهيممحمدالاستاذمحققهاجتهاد

وصحزحنا،وتعليقاتهتصحيحاتهمنكثيراعملنافيواستفدنا،اوده

يلاحظكما"البدائع"كستابمنالتصحيحفيهوواستفادمرازا،بذلك

.-اخرىمواضعفاتتهوإذ-تعليقاتهمنكحييرفي

الأخرىالمصادرمنالكتابتصحيحفي-ايضا-استفدناكما

مطولة،نصوصامنهانقلالتيتلكخماصة،المؤلفعنهانقلالتى

ومسائل،الجوزيلابن"المدهش"وكستاب،تيميةابنشيخهكرساثل

للقرافي."و"الفروقاحمد،الامام

)ظ،الرموزذواتالنسخمنهاات-دنافقد،الخطيةالنسخاما

انناالاكاملةشبهكونهامعو)د(فكاملظدطوق()ظاماد(،،ع!!ا،

بنسخةعنهااسشخنينالانا؛الكتابمنالاولبالنصفإلانقابلهالم

قدمهاوالنسخاجودوهي)1"،الثانيالكتابنصفتمثلهيإذ)ع(

مر.كما

لإثباتجميغاالتسخهذهومنالكخابمصادرمناستفدناوقد

)ع(،نسخةعلىكثيزاالاخيرنصفهفيعولناقدكشاوإن،النص

التصحيفاتمنطائفةوقيدنا،الكتابهوامشفيالمهمةالفروقواثبتنا

جنسها.مننبتهلمماعلىللدلالةوالأخطاء

النسخة.منالثانيالجزءأولوهو؟76(>2/من!دأ>1(
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النسخجحيعفيواحدنسقعلىيسسيرفإنه،ابالكتاترتيباما

عدةويستحروع()قترتيبفياختلافيبدأإذ132()؟/لاححى

صفحاتوي!بتمر)4/03؟1(مناخراختلافيبدأثم،صفحات

فيإلاللحطبوعاتالموافق)ظ(نسخةترتيباعتحدناوقد.آض

كماالكحابوتركنا،النصوتسلسلالسياقاقتضاهماائنيناوموضع

مستقل،مجلدفيجزءكلاجزاء،اربعةفيطبثما-اولكان

موضوعي.بفهرسجز؟كلختمنا

فيتختهي)ق(نسخةانالنسخعلىالكلامعخدبيتاوقد

النسخاتمفإنها)ظ(اما(،)؟/1658فيا)ع(ونسخة(،1652/)4

يبداثمالفوائد"،"فرغتختامها؟وقال)؟/11663(فيوتخخهي

)1".نثبتهلمواخر،ائبتناهجديدمنتخب

ضع،موفيالنصتصحيحفي4المنيريةالطبعةمنااستفدناكما

612،،435484،694،515،،؟21/لاو352)1/.انظر

3/883(.و62،672073،؟

ماإلىإضافة،الكتابهذانصلخدمةبهقصنامامجعلىهذا

وتخريجوتوثيقها،النصوصعزومن؟التحقيقمهمةت!تتبعه

وغير،الكاشفةالف!ارسوصنع،وتقسسيمهالخصوضبط،الاحاديث

.كتابماغيرفيامرةغيرشرحناهمحاذلك

+احمدهحقللهوالحمد

لا(.3لأ-2)ص/أذلكشرحانطر)1(
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-.++*!.-ء!--،!دص!لخىلص-ب:13.لأسن!!
بهية.040ادسدلمحصإ

-4.سممصخي!ك!..:--..+

فك!جمئي6!.نجزفرل1،...بئ-**أأ*"ول(أا0تح!!.ا.-.
أا+أ.له!ا

لم-المخ!اإولخم!ليكلقا!-
.كأعتحىطأد.

!ا-،..محا+!"ااث!.-/1!ء--*:ا.اإئأاصاثبئ4يم،؟ا.لحذ-3

لمط\37!م!!.بمتسشأ---:ب.:-.-.ح!يمبا...-

أ..-.صكلب011

.-أ.-،بيرت..قي-09،--.

ق!ا،ك!ح!-+طخنى!ة،01،+تلمفش!د-ضكط

ا؟+ا!2337!ض،-.-صجمى؟امء7.حا06ف--*1

+..ث-.."..كلةطثصا!اصثسه

.:!-01

افى!را!!نجض؟...-+-4-.!!-حمر-كدنر--نج-----ير+--،س-ةط-ص-
--ط،-جم!ل!جمفى"3نن

.إع3!ا،

بمسر.ا.فيبر.-"-.+..مص3-*-.-.--

!-هـ-!تكأع!إء.طر،+س.-ب---.،

--0001--بر-ت--!".عى-تص--..ح!!!د!.--ش!
ليد-.--لملر:بر..ث.!يتهسه!حر---ت.ثءحمه.

ا14.بضح!لزبر-1؟ء:نيدع--"ضهيكحب--[تط-ء:!ثا--+ا-ص!-
لمة.-+.-.-.-!/خ!.-،-"-."

."-.تت:-كص.ء33ئه!--"-هـ.-ش--!كا-------ف!-!كصحولح!-!ت!-

.!.لم-!اكا؟ل!لمانجشفلى!شح!!م!طل!%يى!!تت-!إ!سخ!لمس--د.ة-دا--0

.!ةسضثصص-!-حا!5دااحملى.."." صالملم.س!.1كلا--/للص-كبضشتململ!صاتلت!ر7.سه
.فئي!"ف!!ا".األمحعادت!-،كىط--!بعهـد-حضأ-ا:سهبحا-!لى"-.111

!سءح!..سليابسىء---هـ!-حصتدد-"طت-ت--ع!!صصعط-سد-+.ص
.ب-!دثه.

..لحر

!خنجتت0"ول-.-.-!تفييمجبميب4بزحما*حر-ت؟-يه!كأةظس!ثثا-ا

/إدكصني...---نجز-ث--+ش!.ص++..:.ا-!-3يب-.-!.-.-06!-!ا

؟..4س*،؟*جم!2.-ص!-.:

في7.-.+،+ئم!بهم-ا.--ول

+جمللأ-،خ!ك!لمو+ة4+00خو-

.:ة-....ول+!.ءاأ
1!أ%د7."ا.-"..فاامالي

أ.*هـ..صا:س

أ..لم63أ00ة..!امك-.
!+:.16فى11100005

أ)!ا.ا30؟؟فلأل!؟إف!.-أ:+.7":---....تا"-!س.-..44

1031-..--04صر..-.جمذ.:..!!ر/ص!.-\109

التملكا!بعضعليها!لطهر!ظ)الظاهريهنسخةمنالعنوأدتصفحة
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.ا!بغلمتم"كهـاك!بر!1نمالم1لم!لم!+.آكللمجم!3ا3ء!،يم2ث!!هم!4*.!--

-الم،!غ-"/3كبمجمخممنن،ممهـبر.43!++.ء،أ؟-لم!بممبههـلمأم4

تم!كمنم!-!.جمغثبربهخبرا-مميبر+،"ابهي!ممحمع

ل!جم!فيأبهمبراغبرلم!(!!إبمكمنم+ب!إصغ!يمبرثل1!مكبهي3+بمبهم!ذا

3نهنم"أنمئهـ!ي!بهبن1!ميمانما+لااج!انهمليبمبه!ثمحمياقي،،؟

يلمأأ.؟ا،3-لمالما3لىجمماممغمم!ييم.44كيملىابنحمهئ،34،دالاقياأ

ش1نييهيماةأدة10/ا،3كممأ؟.-أ-:لمالى++في؟3"لم1برلمأتغ:لي4؟ة[!11:

!حمفسحي-..شت
ولأ،نجباصبئ!دأدلمحلااذف!قلمنيأدحداحلاا،دحدأ!شلأ-ا-صطأء،ث--+

!يملودتمحدفيا.!بهرااب!عبل!لماكاصضواباذد!را!تصحرس!اسيأ00،-صر.اصكل!

بمح!!%دواررتحلفاهذسهلاساالقحم!ل!ردد..01(11!.

ل!".!.صىدمسس-؟-سحرس-سم!-
بم+ا!يخ!جفلحقرقىا!ئلمحعزفالا!نحثلمفلهلملكثدجنمأ!أ-حعرد-ثلسا4

-!حعله!حمفبزتا،ملأكا!ثحبدعلىهدنحىشمصسلان!فىالمكثد!كأكأ-اث-
لأ!لطرلنيداد!جمبلدلدنرثنادآس!ال!!أمحنهرثقى1اففداط-ا!حعوسصصصحمد-.

.!لح.المل!فخزالحخقادأمجعللل!.داضبنهضفردمدا!ص!فيأععحركلدش-!.سىصخنت-

!ح+يخ!علغلب!إص!يبحبئذاذلصا.!.-ةأحدحمب-خظت3-،صص"حهحمهثد!ه-ضلحد-ممى

!4ح!د؟الأنجفاعصبيلنلكش".ثسع!خالمج!!ت!مررول-!اعى--03"

00أط:!ادلجها!ض!لمعا!فاا-ط!-إ+3\!-دأدصهدلأمض1!.د-ا!د-كدتنض

!.طاظحا!-كذتظنعنمام!ادالصناتبضحدادضةث!ات!!ص!ص-خىحر.13-

ءأبوفيديرتالمداهـ!الرلإحودلك،لمجالانهب-إل!ط--صم!-!ححي:؟!1

.0قاددمفتج![ن!دلصإلا.ف!مغأالمتا:احاظأنشحدكأهداءول!تت!-

فذافي!خ!دففعهلحوفدطتثافأدهـصهشك!إغدحفحو!صص3صدت،.--ف

!اذاكانقوفمل!حفاتجالالجوعفليىاشدفانخلمالجحعحستذصصكل،مما--ت.

فاكاددايخات،سداداض!رول!طبتتدآ2قا:ئعباأدج!فب!مجدممحدطط-صم!-ا

لنظ!دلح!الذاععيطأد!كب!خوا!انتدبفىك!دددفصفسمر-!ث-!حي

لد!هـدالرناددلب!ر!اك!رعتلاط!لرداتدمفافلو!شوتئبعا-شاسلحتخ!-ة-5

تبخسلثاذالخوراجم!مااتضذلد!لحواثلأتفلتجياحمبى.ـئمفصاتتمما!س!

لاللفليهينسئداادلصو!لمحرف!!فافىيخالهوتالطل1تيخوضطاشاثث-همصجمبم

لابالث!3ل!فىح!أذادا!انحىمتلمحبلبحرلحفأدا!ا!ررحد-لقىش!ات--صا

كلدكمرقيلمحرع!لكللآ1ذكت،5مادعد!!ئحاخدلحوألحولبوضرطهلضا0صع!نتغ

ل!خوالداتهفلعو-بلالي!!فضاصرقللحرحالرإبتفيصنتلبدفدصربعالي

لبنبروبهت!ه.دثدثقيخ!جه!لجص!ا!فىكاةاخيحذااأطقةضايخمماضد-بظ

ل!.!فكا+
.بدادتدافيتمنننالمىكأظغود،إبخكدأئالضرت!ا!ثلوفااذ1لتث.-!-
ل،.-01011- نجمالرالاادلو!ابه!!شمنعببرباكث:أطن!ع!يتجؤ!تل!!نخكفيحمبدد!عز-

ظويلتعللىفيها!يظهر(ظ)نسخهمنالأولىالسم

لح8



*!!.:في.ة؟.،++..4.-.الأ:ة،"،م.حا.."،.6أبز؟"!ا6؟!.%!إ*اا.إأ؟-01؟-"انجأ.،؟.-.شة3إ.ط!+!ليما1-أ!!!؟غ؟3"أ!بم
!-!!أ.--:.....-:-؟بخغ+:ا-،+-!؟-!!-،!6،-ول"!!.!.،:!.9ط

،!"ب.!(8؟3،ات.ط../اط!"6)م..؟+.أ".--".-؟0900*أ!إ،.!+.أث.+ولا!،4"ا.1"اسأ!

ت./-.-.اا-*---.-.!لم.\"20!:..4.تتااا"3اء!،.01-؟.++9-".

..".+.-"ا.ء01/-.أ-،.أ..*"لأ،:.13/1

.!.!-".أ-.90،3"71ت-ا،*،أ

حم!.!ط!-.لم.الم97-..!/"."+أ!.ا"..ا.."

...1..73يعكلئرال!لمحغبة(بااخإدد!اأفيا!-!سهلهلدداالهةلهلالا-.+افل!داد،لىلئ!ب!ج!1ا
.،"!......"،".".بركا00،"

.ا!كه.مل!ظليجمدلأ؟ق!صائماذلدلاا!2!هأفل!"ناطنت!ل!ئمبرعللبن.بحم!جمطعظيغا

".د!!شخيه!!يرطم!أ!ئيييببندفتببمالصربر/أللإبد!ببنمسحب!ي!فألذلق(

-.!ا+ةبمجؤثرالمت!دعصاهونجللتبمغأبرببعلأساعنلأليوآفهاذاالمدبررمدنكأبعيهلمد!مو(

-.شل!ينجمتبر!ذبخةذغا1ل!ل!نبسلبالذلخلاغودمئالبل!لد1نئلمموصبههجمدفى/!فعلمطاهدا

لئنذ+فا!أنجصي!كب!ابمملإفا.ومماد![أغل!ابهفيتغصفنيدقي!لببى!لمبطهابلهروكادد

عيطه،"موأدوهمأىلعبئظ!لهببب!مش!ؤمالبللئأ1سموضوعلأبنخلملأا!ل!اج!ما

-.-."ب!حيل!لحبهحيماجمولما!الت!ذبردابه!اللمكملخ!خعم!فهـلعهث!ئالاسى

!مبفف:كلاليمممهط!لللتمعضس!مي!1برو!أذظفآافورلهلهفنأالدلمدلمج!لهة

للىهـظ?ءددفهلق!ءإطاف!الر!فشئالشببلإنولماكهامحفدل!ممؤلمبعألمؤد!ىفأط

ليفينجهومو؟لا!ثبئدم!رلصي!مي!3وكلإثخإطللافىولنقلودالنغ!ذا

هـطلاممطعي!*،اكس!لمجد1صط!لفواا.!ضولددهم

لبملكللرولاوربهيمولا+م-.م2كا20.2،.-.*!"-2

!!

.-+ة؟أ.مهج.*

إ+!"ت

(ظ)نسخةمنالأخ!رةالو!قة
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نهبلب!001.-"":نجد-أ
1،*"لبهكبض.لأفى!ب!ا!إثل!!بخ!ب!للإ1كل!لى!ث!ضتناتعذن!ف!ظصدافى

ا7ريؤلدكد!يفشغمإكل!بم!1ألففاااتادل!الثاقفدضنهديينخعل!ادظ

أا/-جمدات)سواظمامزنمدد11انلابحرأإلغرهـدماكذكبنة!كيسودانأق)!ا؟!

!اشنيئو)!ا!را!لىبرفىنرصتا!مأضئم-1لندل!المنا!لمقلملممر!أ![ايجر+انأبنب!رلى؟

7+!.لدلأنتحلعا+!!ا-ست!فز%تمجب.ا!ا:".أ!اتذثما!لمح!-اظ!لهل!

!!لهمدآ!لهف!ل!%نأفيلأيغغ!-3ن!،لماالم!ئدادلئماأن!بأ!نط

ترلبماطددالف)+لةفوجمودبأباثحن!+اط.ل!مأ!أفىكليمالمم!ب!سعكلدم!لج!فددص

!:ننيلبرددفب!ات!عااسسطه4سسصاجمإند1عم!أععابرألعمفببح!صا

انع!-!احا!ن+!!النوعن!لمحهن!بفأ.ام!اوللدلحلل!نخ!بمبىطاالطانمارابل!%

01سدأللأثما!!!يدجم!1ةدع!احمااس!فبفىايما!يينطماطعاملااددراأ

لكنالربرلخص1!ل!صلا!3اكأط9إءللزسأبنحمبنأقفيبرامنلىرابهننردادممطبخا!غأ

لمحلتلنف!لاتىيصالأصلمكيم!إكافل!نمن!سراظ!ئعف!داضل!ئماص!ثأإ

!لمكوةلفدكدنأ!ع!رببنطال!لالنن!ثئ!1ار!/لئدفىلعل!قىلى!ا(إ

بخر4عرد-نإ!،اطلصلماذفعلىلثفمامفعنةعفدادك!إنمر!فم!1شت!افور!أ!إ

جم!ايخح!ظرلينل!ا،!بهأوصألماصمم!لن!ص!عالي3[ذ)مر!،لمحلأارإعد!مط!ر1أ

يرد"لطلىيخبزتل!جرما!غضداناكل!ا!دكل!ا!نهطأ!شح!لىأ:)لىض!ا،-أ

.!.بههـاف!-صك!ثلتبهؤ+يون!نر!ح!افمافضلا!واكا!فأ7فرفىثول!!دونفداظ3

نةجمه)ظ!المجكل.طدكذفز!طادلة،قأعدائ!لا!لىأعدأبيطدر!طأ!صفأصلاساو)

-بها-.+لند!بمنىا!لكساكفماف!لعد!ص!يأ!ر!فلإيرعليم)!ملننلك!قأددابصعا

1003+..ا..ئ!.ل!ا!لصا!!2!لةبح!دل!!للا!لجىس!فوخلأفلم

لأمذلميفي(!فير!م!كيا!ر!ر)"جع!!+ننؤ!-!طأولب!ر!فىتصرعاا

)ئم؟المن!ك!+عونا!لمجر!أ!اليتايثآل!1!ي!!!نيمرشئ!عتئل!.0ا
!عل!!ا.صج!مم!!لمأ!اللو!لإءلمحماالا!اأ"جمدطعإ+الرأيأ

فى!دكماب!فىعشم!زلملمجلمطيزطكالمرئد!ج!ايخقئفايخ:..
أ"ئبما؟له!ثدل!قنأ!نولضخمانأبلم4ول!ع!!رج!ثغن!أ..أ

011،لجبنجم!ئيضرل!لرقي!بر3!تهـ!أ+)لىأولالبرلهألئئما"لاكنل!اولأ:

!ظأفي!لبرنهاعنرحمرللألجا!لأ-،؟في!برلتيم!ريخ!!؟ق11

.0.0ح!!إمحقثىم!!ب5+م001ب.:ث(7.

ي!ف!.جلأ!جب-7+نهب؟د!ي07!--ا.-.-0014:ا".".ت

(ظ)نسخهبهتفردتالذكطالمنتخب
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جر!6"..-مبهمكأئم14.."13061-*.+..:.-بر
4---د----ص--..+م.-4.طبلم

ا/نه!ل!ح!حعلاسح!ع!-/
"--.-ا"أ.+)الكلميرثالمكل!ك!لمحمث!لأ.د"-!03؟!

..لم.ح!لحهمم!جم!.+-دايم/-ح!ه

لال!أصصوإ-01!!ص+ميع!كب-!بمحر-- اا؟+؟"!ف!عار.+/6.!لاسح!
--..7.!حش-

!ا!لأكرنجطأ!المز.!ط.ا

!لحع!سل!1!لمحرثصطلرلمجعم+-"-؟جم!!!فسال!لص.-!حمي!ث14".

+.،جمرئهفى

حن!3!سص.+07.ظم!مماجمب!.

نج!ط!لص!غ6ثرأزلمجه.ر!ل!*:ةكاتفعأ"-للدهـهه++..1-،
!كلبمم!؟..

ا-نتمع!!+حمصحم!61-آ:أ"--!،معولدمماه--،.

ا؟أ*-...ه.!اله-7،

يهة؟ممع)ن!تج!بهبما!001*+!لل!!-أ.أسيح!لمسا!لمحلدحممبهههبح!لجبمممم1جمم.

أ-."-أ+..د!ي!!لىنم!ثمير!ثثمخم!+،!!ط،ا4.لما-لمكشغةأ!ع!..!

11!-جم!ا،0،0د!.كل!د!ع27ممل!كشور
-340"ث!!اع!افلص!لنه!رسقجمث

ك!فغك!6لما3!خ!لزنجملئنهـلمج!المحهف-ح!يح

؟*صحدجممبمأ."-م؟؟ذ؟،في6ال!لمحاد-(*ل!-"لمضرحد73--بهيممم!م!!ؤ-

!-ء!.؟.ك!بع.7كلاك!ثي.ص!ك!ث!خ!لهمبه!!فئ!كم!كليامملم1مالم-/إمماح!هـ-.

.بي،لم-+با-10!.!.ممالضق!أصرجم!ول!ل!إر2-طي!آ.

-..ح+ألى3لمتر

6،0لمحملر.7.ك!6ياأبهز0!!اا-.!ث!)ص --ذ-..!"دمم6مم!جم،أكش*-يرلم-و--4**ل!.أ-ك

لقالجمرإ؟ق!نبم!كصنياا--ت،همملى.،6؟-ث!+6*،*د!؟*--ء-*لماث!9!-.ث!!:!ام.

..!.زأمم!لقالهعبنل!زا--.-.*..!رلمأكلمادلاانملآث!ث!لم.!\6!*!أجى!ا!ث!+.!

غ"ص!اث:!ث!نيلم!ح!ك-ح!ل!.ساث!ول،ا6!.36\*ليملم

.-كا.!!.صي!عدنجمآعبحةن!+"إ*،ممأ!ة!ب!!لم-كل!ا%ت!قي-مممحماتجم2ل!6

يخهـب!طت!؟أي!اعمالم-

ا:-ة!حغش-+.!،ح!3-/003أ؟-/!!ح!-ج!جب!لمحع!ل!!قلمح!دم!بئحدط "3-د.،"-+وت--*،

.حدج!يهيمد+فيكم.؟ن!كي-ج!--.

-4.7-*3+

الممتكاتمغكثيوعليهاولظهر(ق)اللصميمنسخةمنالعنوانصفحة
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.!غلث!".؟!---فةهـ.نجثرأ+ة:د.لل،جكدةز!3-+6لنل+.؟لآكهقخهيفجمثبطخأبه!.:

ألهبعا(ث!ش!فى!حمث(لمفللىيمهأ(!ك!لم!لدببمهص!حبمهـ!لحخ!حمبماتيمالمدصطه

نةفيبللبئقيققلمحناططلإ-بهحنرابرلجاقاب3لدرلل!اصص!!ئخ!ء(!حن!--حش-

?للأجمأقننللرلدجمحاصكملنمجم!صمرذ!سةحما!حملاقمصصبز!حصرهصغام!فينمكامتالآحم!س.. -..-.!ثع!ك!

!--!ام3تش./.فىب!"!تؤص!ت!ط.إ

نم!؟لتالىحولل!مح!أفي-ا-!مشئه.،*+))طهمها.فىصج!عل!ى.،تولصبرق+ا

علىضيدأئحول،"!!.رملبتهألر!ال!حيمبخزألل!صكادسلجها.ا.
حقق!الما!لس"!،ححو!الجد!شلاكؤأعقالج!1هفوأسد!نفد.ا!شزيىحقدق

ولفيهادلإننا!االل!ضبعلمكلرحقوث!ه!إنجههكلد"د!بهبللرلحت!!)1ددأ"..

جقط!و!1لاطلالتمقحفدفظجلهدجد!إتتز!نجلل!!هحم!ا-ثهعت!...

يحقاتوجمعكلكلأقىدأدحمم!مردأ!أهـأفظمالكيقم!خقبم!الماجا!-.----"

فببقها1!طر!!ا!طردق!ذال!وهوفيأ1كفقاجمهلمقأعندالطريى!بنفى1ص."

اححد.ادماملمحصع!التزاحمود!ممبخهالملدصان!نشاعحماتجحدلةنكف!لمح!

ش!كأ-فائذنجخبم.!اعمهـمو1بدبعمزإص!1.!اك!فيفالنصرا-جمثفعة-أمالف!هج!ممئر+ة

--للأ!كأأخرطلاخناخكلالخ!أتبب!فثنغخذبعلتا.لعبنيايحضى1!ي!!4يذشمصكل6م.

!عيهادف!درلتلحما!ضفاح،!قيجمدصفيلثا!1دالعاهـضه!صغاحبأيركهتجفاء+-.

صكفا!3مم!لمفان!عللمدبملمحا!ضدا.نحلافلنغعهط!الأنهجرأخانا!اط
.س!:..ص-..--

.صس.ل!حإب43لمجوك!إخموقما1!شعغمالحداجاثآمصدكة!هأن!يخغع!ا،؟.

أنحلاحففذأدلأكخفماختماملدادأألنفعه3ند!به!لاكلكطالم!أركملرئط-.+إ

الستخا!فىكعصاكالتايغيأحمدهـق!لطصعنوللأكاتج!ع.فادل!اط!خف

!مبئجمحإقأدموقدملىبرهـمقجوذماءفىضفاح1كاملك!المحنحة1لرصمم!-.بم؟"

عرفاي!ايخغعنؤ!قى!نمطلقط-لوأقوببتباتلزحرعبم!دلهفاالمنفعة3-...

خانيت!دجمه"كهاشببا.لح!*اءا؟ذ1قو!و)ذ+ب!حفالب!لىصيمحافلي!يرلهرله!.

صما.لم!كل--ا:جمنمشرنم!
.-أذأكاذنثيم.أنقادبكدد&أ.!1لأحمقدمع!هـإلمحبمقا!فإلج!لمج!نجم!ايرعأعدالتب!ل!-ا

ارع!ةذ7لجلاب..تغكلد!كحمب!3أمماعلضرطدقىلفدجمهطبرخثطب.:لأس..!.

صعا-صع!!قناعممصمتب!بوتهأ1ضر(ط!نغعلمتن!حملدنسلج!إلائملالغيملزلتنصنحا:---4؟-س-؟فيبر-ش

-"....ءلير----في؟ة،::
كدم!-.ت-:يم-س

.-.."-"1أص!!اأجقأدثلدتهقيضر!علإفه01أ!-!زش

للعلا-+مصصر!د!!منلىلحطلئأخرع!جم!ممعتنرصنيآ!بلتدساآ.بصةر

-!ش!ح!ستجدش!شق!الحفق!ضدأحدضابهفاق!أكقعببهأ-ألمجف+. ...التاجمبم!بمب!ئرأدحمقخعهلج!صجمقدبئشتقي!ا!لتإ1يميم
.بماذكوئاهفيميما.ةتلاصظلمجوأطهألمحدفبء-رينصاسصبيهة-!!!الز؟-..أ

..لالمةلي!1محنل!دنهأ.!قئتن!ختبرد!بعكلف!لىكفرش!إلمجرخ؟لغنج!)---ب-.4بر:في

!،--ت--جلجنن-.!م.-..--.:!!ت!ق!ك!خف

(ق)نسخةمغالأولىالورفه
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-..أص.!اأص.--ا.أ+أدة15بم

صر!اكاسحمىمحب!!اك!لمجد!+وكأ!ا1فىكأس!+لدوؤجم!الا!أ-3

ب-ليمإلطلمزلدا+شهثىأللاماثتعبدانممايوبا1()ةعادبافقزفهكأاكتزأ

.--76!.ضد!1كولفا؟أ1+ختفعص)ظلمجول!ض!السنكسضك!و

-س-+.+ض7،ج!قةثصطبسر!تمر!له!أأجمأدمنأاللاط!هاد.طرف!)صةخا

ء--6،-".لتلعغ117كقكوخص!لاؤل!6ملصلاينل!ننا؟)ذد)حى،ذالادلفأعدا
ا.!.!..-.ك!!أدعصدأبىفلضاباف!اأرتبماطا

-!ا-!تكلعانركذثمات!ذا،قو!دأهـفي1الإبة!؟حذص!ك!حلاي!6

.-..ء---لدستغحىنميسب!إاليهفطصقطاملفاسحجالبتعلأو!هب
41هـر..-لسققبمص؟--).!ااهدنا!ثقففىل!!يةغصعطئأصيةلنأبا

0171ألل!1طلألحقم!بمادصرا!1!طف!هـ).نو!قع!لدا 1"01-+--بدحة!ول..أتاهابلوذ-!صتمزيع!4هـلانقققل!

4ءت01ا!ثرمم!هـفظأباعغاحدأل!و!لمحققشص!ذاأك!ءففىل!وكلأ؟

07---+)طر!فألمفمموكقنجة؟أصن!لمبدبا-!1ستد!)ماو1!نذكرهمق)

-----صىر!-ي!ب!&لهمعصودفقلمأص!فإحهافعبر!يمب!يبعطب؟يالممدفى!شدنجف&!.

11!!صيال!مواشكتودو)حطدقا1!7!عتيو!غ!محرضا[

!!ل!كالمطرح!لمحرلرلمحسبو!عثل!يى!ضلىآ!ض!بننر!)4

ت3البدأهنينوجمينالطرحنجبةئز؟وأغأ!وتالإو&ص!ل!أل!ذ!لولرلجغه-1

ابنيد-مبأة-!4ااكىند!وح!أأماا،ل!وأاكطبه!بخبد&.لمح!

-:...لي!صه!وب!7م

)ك.أللنمم!أحسىذ.1لعيفىل!د)قوسننالكلو11-ا"ئحه5نجا

-..---+-.خبمو!بغبعا!ا!إتج!!!ب!شلجيئ).لشمن1&"بد.يفأيخى

..-".-..*2-.فيلضلمحصبكنقطأأايتث!!ولم!&ل!اوبنحومنماأ&)إآش!أ

-+طم!ععب!ا!صي1ل!كر!-وكوبه!حرهـجمسث

تأ3ة:ا-/..+ت!تجاذ!ني"نجالماجمو!!وك!سبغعأبادفضنجاج!يمفاماس2

.ب7!؟-،،.!مرن؟-+--؟-ا7-!4---/-.ر-ش*لأ

لما()نسخةمنأياخيرهكبلالو!قة
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+اردبرمحاألى!حابدسلطألىأد!ضمال!اممذ3ب)-الإشظء.!كصد-س--3

جمبفئ\.كظ!هـا-ذلم!ودىا!6!لىركلوكظي!الروسص؟ب-!رو

بب!قدرالتلظلباسك-له!د!كن!بر1صاخىح!-ل!ئفادأتول.!خنر-حمص

ور4!الإى1للطجمامسرو23د.ق()شله14سسبز!لجىأرحأإءأ6شعدا

لىلنأا!الطدون!ادمىأول---أ"ءابهرذح!اخمطالئ!يس!7!حدا-

.!لتجظ.ل!جلا-فؤااتة"آتد6س!لج!-ح!ء--ولصافأاؤ&!احيبمال!تهاا)!7!

ة!لصااشأ-"ز-لتماأوا!لرتإبخاضثمة+حطسلألىا،لاإط.!،.!غيملجط77

أ!أ+لهذحأخال!.جمىاأث!لمولبهأ!لمحاأ-ا&ءتهأاصا011."+س!04-!
.ث--رو-!.ساا--ئم

!صاا!مزاي!لتىاحلإلفكل!بأ!وخأا!احذ.-!ض
أريكوكفأعا؟!أسلا+صتغنمااف!!ل!والىلبدسفىاشوع11!ا-ا4-

ز،ثضولذءفالبإحمى!رالث)-عأطر)دلامم"حب!ثا-يملحص+).أفغ.-؟ض

ا---!تصةولأر%ااا--9/ك!ول!د!ا!لمحر!حى-دألب!ا!وي!دضف!في

!--ض-.تممصلأ.ة:دير؟-بمفإتم!ءجمفأالثعطأد!لفغاشه"الا30أ!-

+ا+،3*دفع!+لوف!-حعببض!يهملمحألىهمقو&)!ثتفتاك!االى:اوص%دلمدإ؟001-.؟

إك!!إنغح!أأ!كبرأصهاجمطدش،لجمبمااد+:ني،-3شلح-لحص7!70ة%-+-افي

ط-.:.ذإ،.ببزشا!ضا!لإ.اعر-ت-أأإمبنلمؤ!دكمو!ص،و!:-ة -برا

.!أل!؟إلمأث،محوبأصك0،ا4طأ،خعلمالط.لقع!1!6!اب!!؟!

قأت*!04كبماجه-ءا!طعقضكبقت9-ثمالثت!بإ-.س--،،.. ط

عم.جيفةادطصا-ب..*!ضافنططلمرر%حف!فلمحا:بذاجماكو-.!،ل7ا!11،-!++،--ا-.

ثإش-7،!!ل!مىغلإص!فيعما+كأحيح!(داشفم!لىأص!ر1ا!غ.-جمخر6-!-..+

-هأ،ظكىكىفظ!كفاألئقنجنيماعلإبححنؤيرم!اا!بشيردصلى!لله؟ج!لأثم..-7.،1
ساا؟ت+3.

-ح!كأ؟دالل!ه!!!د.4ا

و-،--:لثط6حل!حموبفبم!علفلثثصجرآ!ي!هـكدحمكج!وتيطبمد-أمإ!4."ة،!غا!نن"ا-

د01واحعحهناينأصتتإ

الأ!سطهت"ش3س!:لم!كيبم!آ!اشهمسصيا-فان!لحبملمحقسسطلمبهاأرلأط+اجك!خه9-!مم!-!3؟تا

.-..!ط"ا--احم.رت.بر.ا

خغ-ع!03!حم!ا!!ف!ه"غاع!لماأس.كىفي--لال!أدا-/!،-ادبر!-

كا-!معطأ.:!.لمممص!ا-.6!

!لملم-11كعرثمطلجحمكسملط!!سبنصا

لمإلأ17يمبهثكما،بأ..صاحمبزذقيل!مم!كل،+ل!بال!ي!شالفر!ممرلجق!بهص-.صم،حم!نن/"

مد.--!!ة.
كاثزب!-أ!بم!بلآخ!+س2

!ع!صس!ع!،حدءشىنخ!-حض!ا!عي1-،ءلي ---ء-ت---------..-م--ضى

--ممى!.خ+--س01----+.

(ق)تحمناياخبرالورلمحةا
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5"0407!...-ش!ثي
صعإلمهـالدي!لمح!ع!طالض!رممص!ا

.!أيهـ
ا-01"!لضاع!لكل!م

"بخ.7،.مصحمثبرسسه!كالوأك-بمج!ا!ئىلمحىكط

*01!كزلطلحما

!!*!ما!!ا!

..----خبحح!،

"-،"يهه!!ببم-:+.

.11بخ!؟حه..+.+"-ا-.-ئ!ش!مخ!01.-ا؟.71.أ:-

؟.-.،.ء،-.؟.أ.ممهث!بمأ

!"د!ممإ!ما!6

.ث-م3-5

،

"-ث!7+.ا"4طهول*57""

-؟+.،..طف

+ي!+

ص+أ-،ا

(ع)الظاهوبةنعخهمنالعنوانصفحه
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مألاا3دليبمسا!!ا

ثد!المحو-اساب!هابدد!االصسدن!!.ل!

لرحم!!ا-ئ!الرولا"!أوهوااص!الب!كض7!ا-شض

لطل!!لإأ6اق!تمبهه!إيهلا(41األ!بئبرد-أعم،4ؤجمض
الوأا-

أكيسبمأنا--م--،ء-افلول!م!اأكصأحاكل!رن!لم

لمضذ0دذنارلمشضرل!إلص،قنغاط!!ليبهبم7لئ!

اإلمنبز!رمأفافىثصالاوخيكلدلمح!صعملمكل؟ص!ا1ربماثسء

بعي!ط.!5ص!لاالدحمم-عم!د71ؤصطمخى3لما

أإلمثننطأثأ-ل!ق)أه!مملثللأظالداعماعبيرا!ب!وا!

كيودثل!به!اشصعكطل!لالمج!الصدئينااصف!هلب!س!!!هال!ذل

لرنال!مم!فنماوادأ-لىدطلمرضياناصلبسظالمجكلاد!ظصعطيا.لأ

صد!يجممبالطلبمل!اماهول!لىافطلمحعتكلأ!1ه!!4ثايا
؟ام!دط[ي!ن!ضصطاكلثالاأ

ا!!ىل!أسبحلامص،لمبح!ئئظلمط1كيلمحمصؤ؟نؤاكآا،صمالسعئ!لمل!ألا.

--5لئأ1ابى-1،البف1-د-

كمف!لالمب!بهبمل!؟!يم!ننألتنأخمىلصا!كلحدار.ـ3تك!ا
.لالىظ!!كا

01ا!!ص!!و!حئظا!ل!ب!أأدىكشف؟الصعفئمأ

(ع)فسخةمنالأولىالودثة



00107-اهـ!!+-01!!ب!م!--ا.!!ف
كل!صلالجمابوءأ!إت-!!ه6ي!عدلارأطانجنئك!لمكلافإطاقياما1ادفف1ول-أ

خلأ؟الم!بفول!1!رل!لم!آنيل!ح!!أ!فيأئلثأاثسملأمطنباقالفئى!شيا!
خما.عا5برخغلزكلد)ا111ص!الظ!لأ-ميااأبطرنلأم!اانم!ر!دأبىكنلم1

حما.لعذنمجمحرفىال!بخأشمانقاا1رد!ذكنعا-المج!إم!!دب،خا!البمفصالابذل!1

دوذ!له!مطضلظئاب!لمه!لاالىكلىطايلأكلغدفنر!موتا)جما7!لفى)ير%فظأطظ

لاام!كا1لااللا:ركليللمدفىطمماط!ىأ!أ"نمإ،!فى،خ!لأ!مما؟!1ي!!ؤاك!دلأ

آإظىضتلغظ!ساقليبردلا!!طف!يتالهوآبكلنيدبمة1ع!ف
هـا،لظ

+جمد3أليداأاليمأن!....نمرانابالم!1ف!أد!شسثتطالا-لأ"!ط!طالال!4

برأ!لإةشلفيلمطاللماسدثلمسك!تمف!بهطيكاقصا.نجأئضذس!ا
ك!بهكللحبم-ئزفلصداهم!لممابلهلىلنىد6ط0،صنا!ا!ثبمظلطهلممربظكأدفكلئج

الرط0ق3بىجمىكاتب!!دب!ف!إاطند!مبماآاسيةماأ!لم4دسصدأدط3فد فلايلا)!فى!دف!3!.ل!لدلز.،-ل!صأا!أ؟هتضغصذا!ص

دبهد3بمخم!جمكمم!ل!ل-صأ/!لمجغلاأ!ناضغلشر1لهبملجربم

ت!نن!1ذجم!نبىسص!ث1دزلكد1حمالفأافىلمجصالأفىلغداقد،يلو!!

(!ج7دك!لرجا!ا1امو-ج!ا"!ثلو1ظلمس!1بلالمر!يردلامط0في

يبن!فىؤيغدفثلم!ألادلز!اممغافى-نماا/نده!يفيلدلال!لو،لر!ماكا

الهومزحلائ!اصأملىأث!1ببلأ3نجا!لالبم!و!يفيإإلاو!-"اضكلوا!إدلىلملبزلسأتظف!الأ1ا

تلميما،كالن!فواظ،1ذفئىجمانؤ!للظب!ود1،دذ.دالى!فكطكتلىزدثطشىدسذفي مق!أ[له!ببئا!صصثلرأظ1لخادنوك[لمحللإطبم!لائاطىحمبهأالجىمم

الركأئمقأ1دردظدئراو؟أميللامضدبدكلمفىصممفلذلأدع!دملدكألليي1ا--لما

!ذلملذدب01لاهـءأي!د1بظ!-إلامظ!د1مو"0"!ملرموتء-طىغاعطالما

سالدلبمجمنل!إبلييملمفيذ!صوابطد!بناك"أ-المح!إدذلددصإلا1با

دوفى!!؟.ثلما1طهـدفما!ألااطلل!دهنلنا3إدلبمك:لظهردداأدف

لصنممبومؤ1لركطاجم!فممؤيادذ،11بئدشانت!لكأ،-جمدأنكرد1

كيا!وللود1د!7،ياسدهاذمحأدكمادلمحص!بأدظ.ضلابحكريىابر1امثا

للى9!يإل!فىموطصئم!!ع!د!1أههآ!لأئئأث...أ"لوأصلدملئوأف،بئ

ب!برندماث!األدئودلزئ!عالجممعئبوث3نئأ،دأبها!ددالنضلااعلدألإ

(ع)نسخهمنالأخبرةفبلالورفة
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م--!-؟أ-..!ا.-.!.؟
كا:سءدا.س.7.-.ص.،*ة،ي!ا+ئ!.س،!7-،؟!د+.-ياا--!ه!ا.كه

لمدكلإ6البيا!يئبىلمم!خدطفي،خيدلمأنجكىحم!لممب!إتتجعئقيا1

سط*ءبحشا3كلنيث!)صدنمطجممادددص!ام!نظ!دعسمنماد،،ماا

نياأ!اكا-قيل!ئخ!دضحما-.وئض!أو!ى!نعا

فآدئنا!افيادم!ابيلمد!تةسمالئئم!قدلمحل!ادا

فىمذكثمحضه.س.".-دمىحعبرئم1!ند!ثحض3سظ1-برجم

دممملصبخ![ش!مر.جمالثأ،يخنرتفد!بسلإأابطلم!ك!إ،لدألميط!إضس!أااسكق

م!الذفيكافماضصعى

ردممفا!دلم.!با

دفيع!هصرالبنعمال..!

!ملدتجطالبلىلى11!

".د.ا*7!أحي

!ادالبغدكلا

-..-00-4.0111111%."101

.."+-.%"كا-..ا...ا7-

."101"--.!ث!!ا."3.!..13+ا!0...-ا.+71

-صب؟01

(ح)نسخةاياخيرة،منالورقة
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أ"31..إإ-!ئحب"!أ-!ت---014.-.--./\.--صةس"س..--..+01 جمموو+ت-.--ا

ةأ؟!ا.1
-،لا--.+!،ا+."حي،ثأ

"كر.-ط
--."و!دت

(د)النجدلهالنعمخةمنالعنوانصفحة
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كل!!كأ!!ك!ك!تخثه!!أ!فىليبا!ظخذدسص!ص!فآألجمتئغمادفي-؟.!ا!ة:!
!؟!!3.س-.+سة--كا.ا."تاأ!اا/إةظ!ةبر؟ط!كحهظنج!فل!ا-.-++!شحقكي

بخ!بجميه!فالي!د!جع!يلإس!دف!للأا!كمالمح!أبيبد!*:.تنر-؟+

(.11بهو(-؟!.و.ا-!فىخدصكلحا.بقدصاهـاسبتذقابممعححد!إلي!حعبرشثقفبا+ب37!؟بم

ء"جم!سل!رالوث!"قلوثدمئتط!أطع!عقبكلأحم!جم!ص!لمجب+-دا.
..ام!اطط-ط- ا!.أنآ!دلمح!البذفاتمئئضفيخم!ويدطدما.سيبئقأذ"ماكا!بهرلقافادت!اهـ3،ة

ديفها-!ومصالثلخثن6بن!ط-أنلمال!ا!تبزمح!!!لطأنيماح!ئها

ول--..:.34-:خىتجالئا!ادأ!ج!بريبىضيدتش!اظصعظلحلفزشر؟لماصبف!!!ينتملمكفا

-.دفبزفيدجم!ظلالنخطاجب!!صلقلأكىجوباخذلمالمحتب!!أفطيزعئ.لم!.

-.-!لم.لفنلىخنيهدبه!!لحوراوجمداد!كضقبف!-كاق!هلئاادبرنالمأما3

!ت-!.--لو)حمفالمتن!لبدا!كج!لبى-!قحابىعفاحئأ3
هـجما!يبجتلا-!مج!ى؟فىبدقبلحزوجةبةتلأأض!-أذ!.21

،لم،لملم!!نلطد!قلعؤهـأحمالملماجم!قى!ا-ت1!عكالوهـثدناإذا!اعة.
أحما!!رخ!جمنهبربخ!لبل!نبما!ملإفى!فاحمآ!المد!قمحع!قضكملي

ابثص؟انظطأدنجعكلكلقن!جذتدقيالتا2أس!نلناأذأقيص31

[6!\فلمكقرلمولألمحق!!هذ)الوجدل!عقأأ!ا!ث!!او4\!سا

(د)نسخةمنالأول!الودقة
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:ببم؟غ!!رلأةش-ط!!9+!بم3يب+

؟ل!ط.!نر.\أ:7!-!ت.؟بكلبما-؟!:-73!+ءلمول

."اذ!كيم؟9!ط!كغغ!0404ع

نجم!"لمء-؟خث!703-،،!كظ!ذتف!قمك"؟ت19-:-

في3!.-.7+!..!أ!ث!؟!تبما+.-يم"بنئيزأ!ت!.:.كا،صه.سما،+-.،-"كا

+أ؟....ط.ش!ء-

.--د!7امم!،خض11ظب!طعم!ا.س."ط؟.!.-،-ا.!+..

!!وأز؟.-،وكا--.........+قؤ!2كد!1!ييأ3برجنئب!علىم!ط!بخهدكنكإف!ةالأثه،.-:أ

لىاج!لج!عوسك!جم!-

أد..ا.:-لأ!."أخم!فهأئحيتوجمعأطأدسملأرواخ!ض.-..ط-+.:
.-+---.ط!ا-ألاا؟؟.-لمح!-

-.7!..اثلآه!ك!ساي!سرل!اج!ك!ذثفق.ا.-طأ.-

!.برلزثلم-.3.3ما!حؤ!ؤ!ي!شواتجمذأ!يما-ا-يخبنلخاظيلا3ول

ق!!خؤجمإتأ!01مبر7نيفغبرحبماكلئيبما-عقلإدالذ،ث-.ا!وبمطبم

....+،4:+:؟مم!يم+1-فالةبهترش5نيلألئعت!ث!كج!!لهبخلالتتطلة3"ت"د،يخكيغ

-.%!..6.،!به4)لر!ولفثكأطابعمدلاالصيخصقربرفنخشحي!كردض!إلمةطريم؟!بلة؟

ك!!.نأ!نجما!كخ!لىفكتت!لل!ببممبننلإالا،ل!لاجم!!ك3!مضلأ

0137وقيأ-ذر.مز،لظألهد!ظ!ن!لال!بمحص!صتىطبلهلأص!لصاذطانجي!عا!صطع!7+أ
!اصا!في!رلاي!حالهأص!ولطرمىطع!مد؟عاابهلىلمحسمأا

لم!.!.د!إلق.ا9ل!نقالمياقيتألمج!د!حاطايصلؤت--لمجئاقيمنليزجبصارةعاا10

ا-01أ!لالاقغأيخشقالأت-الادتقفاكط.أ!لاا!لأأاكلشباا--.-. !،ص-لصس!طظ

،تد!ححئالمؤحمصطللاضأ!صفصرفالطكمقدو!ض*علهد،!رأ!اأفمالعما:

دا.،دةلا!لا!تإفيلح!آلقبروللآانفاس!اب دطميرئالق!دالطيرأ!ثا(لم3.طاسها.

؟كلا!لتثللاعادةدالمحضاقئللن!صلض!أث(تئلط!؟مادهيامحاته ..003،!صلاا-

الظفي.فيلر"لإبر-1!حكا*!ئاادنظرمقذمرتهفانخلاقلق!يه-3كؤفررققنهدلوؤفهح

ألا-ند...ؤ-فتدي!ثأ!لأج!ألبته!يلأ-أك!!ذالدأب!؟ا

-"-!ولئايرولكلبىحطة!ئاصغ(ول!كف!لظاحلالق!ب!وببهبر"قيفهطلتفم!%!لبئد.ن!لالحيمأ
!رليه!اكاصرله1الصادلطرلمإلمحلىال!1

لىهزي!!عد!زلميالظ+ألا3فىصكاأنلبابمماإدفاعغأ!ىدةكهلهاحاال!أغ!لموفبئصا[ني

."!ذ!كقبي!جيماف!بترنجقهالحهوبلو!ا[نجص!طائلىللوغ!هوب!مت

"..لجغ!قيألأع!لئ3ثه!لالتايذطيدهأ!ثحديهافن!!انجحفهالتدلف3

يت!لد،أيضاظدكلادألمحبادأتقث!ذالمظإبر"فملثوتمنجمتلاهوماشبا!اا

سمنهبنانكت!(لدلإ6لمنر"لكه.د9-!اماب!كنامشاال!فياهالتاديا!قلد.لعاملثتأ

لمح!اثلت!كلآ.لمحلالأبرصمادولفبفىبوت!حم!أال!يائرهؤماييكداننعامزهئمظ

بدلمالل!اد!رييل!اأطنوخز.أثالمبل!وأقىهاجم!بلأهلقبا.قاثبلىف!ي!فبضع

(د)نسخةمنالموجودمناياخيرهقبلالو!قة
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.،!-؟ابم1؟تلم!بزز!في

""!ط!.؟"+-مصلأ-.!.+:!.!"ت!!.س/،-".هيم.!مم!.

همد!نئال!د!صم"!!نجفي-*
--لم.!4ض+-+،؟ا!هع!-:!فىأم-برتهز؟لم:

!!لحى..جصاي!سد:.4*ببتص!كخ--+ش-41-ا--بنضبر.ل!ب-نم9+نج!

+-هـ-اتح-77افما!!ثائ!اءبيئظا!بمايخ!لبنآ!7أ:.ببم؟+.!!آب،؟.ا-في
،مجمماا

7"حاتدبما؟ولفىلمحلإ-ب!إثث!لئلمقيتم!ا0011.!"+حني،++"..ابا-"/

في-،تي6به!كأآفىثب!خقلخالا!ف3فينجبني!ثبمتا!يذا!44بمو.؟،د1"""أا

لم-كا+.أةثشا!لغلى3ظإلمفإ،لأ!ذ!يناتجئإ،ب.!ك!ثخ!أأ.م-!-؟-.- +.!--.!..س-.،.-ا."!*لم!ث.3-هـ+!2*!ررء

خاحمير!ى!و،!+إ

إبط!ج؟كاأم!ت!ماهلإعللل!رلئا!ثمومم!...؟"دطنمنه!تلاذنم!ضالمو.+4ىول!ش!+كا.أ-ول

ين*.ا،ث.-/-؟+.*..اثو!ثالي!ئهمدلفتر،!تبآ!فن-"غإلم!مأ!وى.!.،كاة

.+ا!نئيطدق!م!!جملالجفيكلا!ثلمجا4تميذد!؟بمنمفبل!كفأعالطنلطلعبي-!لمه:/ع!لميختن!!،+ت!إ،-

أ!ل!!لاأدقلكىنخثالث!ف!حلدبهات-فىفعليلانغلتيحضس!بح!سيئه!إي!!!ل!اأجإهـ.3!ولإ

جمحهالمتلإلمح!-دجح!ضم\.0-0-ا!ل!هطندعلبهفدومسضمصح!الثهددكعبرالالها.-.!!ئئنج

+ج!خىظبخلإ..ؤ!حبتدبنا1طي!لىجئت!بخ!نعلطرأطذ!للرحاللهذعلتي

فاشلال!عنئحدص3ل!ا
-ط7"أدلمحنذسست*ااإآ.إ

مادسطنىجعناممهل!جمةيخ!له!ر!لأح!حمآل!وإبفلىلقىل!إط)برممضنمىم!بئ!.+ر،:.أ!ل

اتاملاطعع!حبئن!سبم!-ضطه1ل!وذك!صع!ح!ك!لملحبل!ص

-*فاصفىل!أد-؟!ؤع!حاكلعهصندكلى!ىل!-كؤفاثو!ه!ا001لأل!ام+
لدىالأمامىالمعندلىأبر؟ج!ه؟كدط!دبضلىل!جملغدمحددكا

دكاسيهاص!لعن!فأ15!ا.71)1

-3ضئه!فهعهبالؤجهجمغدففىلماوضمن!ظطعنجظا-عا!!لىصفئلىأ!لى+ول!لح!ممتى!ج

شظلمجمالحما(دح!تلخدج!ت.:،-مفقىدهمتالأ!طلقكا1مونلاام!.ياقيفت!ل!ا

وط!هلامدهـنطماالدهالظل!لا!!اللف!لامهـكفؤهـالمرراد3بابخة!فىأ!ضطاإ

لعيد.!ح!!غنا!نت!دحعبهـففىل!مظو!ربننكماكبهأالأسننفمالأ

ص،لمكا،!ر؟.في.1لحؤبم!صلقذ!فونغا&اصقسبهيخ!!ابشقبالأسلاا

معي!ز!!وفا!وبماسما!أدكصج)لمجك!!أثنرليفخ!ج(ممدلا"ت؟:.:.4س

!صبما!وئاحمده!ط!ح؟ت*.-ف!هـ!ح!.ون!لأ!لرأ1

ا!د!حتح!ما!!فإشه+.ءص"+...اللألتانأخط!ا،ممه!ادمنادلتل!شننحالا003

.اقبماشفلأظأتجل!ا!متذكمممر3ظ!افاجثظ-.001001

0!طذ"اهـاتلهنفلإحالدنشلعمأباإوللوائا4يننديخ!أ!ب!سع!ص!هطأطعثئأء.-

بهببتاد!بللئ!حع!غايه)!!امزمتالناحمض!أفقولمه!حمئ!كدادأطاطبه،....

ا،ط-أ

(د)نسخةمنالموجودآخر.
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ليأكمامنلحقها!صما!فزلةأفطقيمثارألإقا!إأ

11!
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!

،ضدحم!

تجعتاسيرعا

شأليف

لمجوزيةصقيصا!!أيوبجمصبنإيئئغللهصعبدلب%لإماما

1196-15!،

لص!

يهمابن!إلران

إشزف

ئرلمأحصأحص،!جمئن+!صحر

لقولل

لمحينيهأجسلوأأقريزا!دبنشفانمؤسلمة

لأوفاالمجلد

الخمظصآجمالمحص

ليت!ر-كزذمتي



لىحمصآ!صصفىتجسص

)1"-وسلمالهوعلىمححدسيدناعلىاللهوصلى

الفضلاء،اوحد،البارعالأوحدالعلامةالعالمالإمامالشيخقال

المجتهد،الأناممفتي،الإسلامشيخالأنبجاء،وا!ثالعلماء،وقدوة

بنمححدعبداللهابوالحسان،الفوائدذو،القرآنترجمانالمفسر

برححته)2(.اللهتغحدهالجوريةقيمبابنالحعروفبكر،ابي

!الأنواعمختلفةفوائدهذه)3(،باللهإ،قوةولا،للهالحمد

ئدةفا

فحقوقاخرالح"؟شيءالملكوحقوقشىء،الحالكحقوق

الملك،تتبعالملكوحقوقحق،اخيهعلىلهلمنتجبالمالك

الحسلم!علىللذميالشفعةحقهذاوعلى،الحالكبهايراعىولا

حقوقمنجعلهاسقظهومن،الاملاكحقوقمنجعلهاوجبهمن

المالكين.

فيحقاللذمييجعللمالشارعلأن؟واصحاظهوالثانيوالنظر

)1(

)2(

)3(

)؟(

".امينكريمياتصرولاي!ر"ربتالبسحلةبعد)د(وفى)ق(،منالتصلية

"رححه>ظ(:فيالعبارهوآخر)ق(،فيلشتهنهاإلى.("..الش!خدقالطمن

".آمينالجنةوأدحلهالله

)ق(.فيلشت

)ق(.منسقطتلم)اخر"



ظضطروصماطريقفيلضضوصم"اذا:فقالالمزاححةعندالحشتركالطويق

بهأ2(المختصالملكاننزاعفيحفالهيجعلافكيفاضيقه")1(إلى

نفسه.احمدالإماماحجةوهذه؟!احمالتزعند

وهو،اصحابهبعضبهفاحتجلنصرانيئ")3(شفعةلا"حديثواما

التابعين.بعضكلاممنفإنه،بهيححجانمناعلم

فاثد-)!(

افالأول(،اخر)شيءالانتفاعوتحليكشيء،الحنفعةتمليك

عنه-الله-!ضىهريرةأبيحديثمنوكيره،21671(هـقممسلمآخرجهل!أ،

384(.ل!!/دأود:أبيعنهدقصةللحديثو

أق(1.!ن!عقطت"به"ل!2(

56(،1)7/:إلم)الكاملفيعديوافي256(،)1/:"الصغير(افيالطبرأنياخرجهل!3(

ويخرهم.(أ؟618/:""الكبرىفيوالبيهقيئ

قال-.عنهالله-رضينسعنححيدعنالثوريعنالحنفينائلطريق!ن

اهـ،!الثوريعنروكلاإذاوخاصةجذا،مظلمة-نائلاب-"واحاديثهأعديابن

للعرافي.(81لأ/011ا"ب"الفووققا!ذ(لحا

يخرالكلامهذاإذ:يقال"قد:!ضهاتضحمانثبتمطولتعليق)ظ(هامشفي)5(

بالأنخفاعالصخعينملابةعنعا!ةوهوم!د!،ا،نتفاعلأذإلاذاكو!اظاهر،

مه؟وصدورهوجودهبعدلهملكهفائدةفماا؛كذلككانوإذا،بها

نايقضيهذا:لقوللأنا،أثمدألالهبملكهقلناإنيأئملاانهفائدته؟يقاللا

أذىفقديوجد،لموهو،الانتفاعإ،يملكلملأنه،حرامالأتفاععلىمالقدو

تحليكأنعلى،الحتفعةتحليكفيهذاوليس،حصولهمنالحنعإلىلهلحليكه

.الكلامهذاإلىالملجىءفصاايضحا:ثم،ألهبميفيهاالمنفعة

.إياهيحقكهحتىيحلكهلمالعلموصاحب،للمنتفعفعلا،تفاعاذ:الثانب

ذألجواز،الحعارةالعينإجارةبجوارالفولمنينجي،هذاأذ:الحالث

قولوا:قلنا:بهذا.يرضلمالحالك:قلتمفإذ.لغيرهيخرهمنملكهمايملك



المعاوضة،دونالانتفاعبهي!ملكوالثاني،والمعاوضةالانتفاعبهيحلك

الحعاوضةبخلاف،المخفعهملكلأنه،اسخأجرهماأأ"إجارةوعلها

به.ينتفيعأذملكوإنما،يملكهلمفانه،البضاعلى

كالجلوس؛الحقوقمنبهينتفعأنماملكإجارةوكذلك

لملأنهيملكها؛لاذلك)2(ونحووالربطالمدارسوبيوت،بالزحاب

إجارةتخرفيالخلافهذاوعلىالانتفاع،ملكوإنماالمنفعةيملك

يملكلم:قالتبعهماومنواححدكالشافعيمخعهافحنالمسحعار،

هو.قالتبعهومنكمالكج!زهاومن،الانتفاعملكوإنعا،المخفعة

فيلزمتاطلقهاولو،بالتوقيتعندهتلزمولهذا،المنفعهملكقد

قبلها.الرجوعلهفليسعرفابحثلهاينتفعمدة

فائدة

أحدهما("؟علىتقديمهجاز،سببانللحكمكان"إذا:قولهم

الأولىبل،سببهيتقدملاوالحكم،تسامحالعبارةوفيبجيد،ليس

دوذشرطهعلىتقديمهجاز،وشرطسببللحكمكانإذا:يقالان

لفظي،الخزاعولعل،فممتخعسببهعلىاوعليهماتقديمهواما،سببه

قدممافلو،ثبوتهفيالحعتبرةاسبابهجملةمنالحكمشرطفان

فيبعدولا،لغيرهيعطيهاانالملكبهذايسخحقولمالمخفعةملكالحالك

.لغيرهإجارتهايحلكولا،لهالموهوبييلكها،الق!ضقبلكالهبةهذا،

العوضالحوجرملكلماف!تهالصؤجرةبخلاف.قبضهقيوالحورونوكالمكيل

بشرطه-كاناحدلأيكالحخفعة[أفيأذنكأنه

الانخفاع.يقولواولم،الوقفيصلكعليهالصوقوفإن:قالواأنهم:الرابع

إيجار".إجارة"وعليها)د(.في()1

)ق(.فيليستذلك!"ونحو)2(



يجزلموالزنا؛الشربعلىوالجلد،الزوالعلى--فلاالظهر

اتفافا.

أاحوالثلاثةفله!وشوطلممببلهكانإذاواما

فلغو.عليهما؟يحقدمان:احدها

صححح.فمعتجر،عنهمايتأخران:والثاني

.الخلافمثاروهو"بينهمايتوشطاذ:الثالث

)9(

صور:وله

جورفمن،الحتبوشرطها،الحلفسببهاليمينكفارةأحدها:

جزءالمشرطانربد؛منعهومن،الميبعنالتأخرراعىتوسطها؛

أسسبب.ام!

ومأخذ،الحولوشوطه،النصابسببهالؤكاةوجوب:الثانية

.ذكرناهماوعدمهالجوأر

وبينهصامعتبر،القتلوبعدلغؤا،كان؟الجرحفبلكفرلو:الالحة

فيه.مختلف

وبعدفلو،؟الجرحقبلالقصاصعنعفالوأ،أ!/2:الرابعة

ايضا.ينفذوبجنهحامعتبر،الوارثعفو؟الموت

وبعديجز!ء،لا،خروجهقبلالحبركاةاخرجإذا:الخامسة

كذلك.وي!سهنضجهوبينيعحبر،؟يبسه

قبلالثلثعلىزادفيماالتصرففيالورثةاذنإذا:السادسة

".)1()ق(ة"يصح



الحرضبعدوإذنهم،معتبرةالموتبعدوإجارتهمفلغو،الحرض!؛

ومالأ،مالكغيرمنإجارةلانه؛يعتبرهلافأحمد،فيهمختلف

اظهر.وقوله،يعخبره

فمن،خلافففيه؟الحبايعقبلالخيارأسقطاإذاا(أظل!3:السابعة

:قال-الصحيح-وهواجارهومن،السببعلىتقدمهإلىنظرمنعه

هخايتقدمفلم،الوجههذاعلىالعقدعقداقدانهحابينهماالفوق

وقبل،ثبوتهلعدوسقط،يثبتلمفإنهاصلا!سبجهعلىالحكم

وعدمبإسقاطهرضيالهحاحقوكأنه،ئبوتهعدمعلىتايعابل،سبجه

هذهمنالمسألةهذهجعلفمن.اقخضائهعنالسببوتجرد،انعقاده

.الصوابفاتهفقد،القاعدة

سقوطها،يرلمفمن،البيمقبلالشفعةإلصسقاطسواء:ونظيرها

إسقاطهوبل،بصحيحوليس4ش!هعلىللحكمتقديمهو:قال

قبلسقطتثم،ئبتتالشفعةانفلو،الثبوتبحعرض)1"كالطلحق

يكونلاواذبإلصسقاطها،!ضيصاحبهاولكن،ذكرتممالزم،البات

أسقطه.وقد،لهفالحقنجها،لاخذهسبهحاالبجع

وصار)2"،البجعقيلوالشفعةالخيارسقوطعلىالنصدلوقد

الاتلاف،قبلعنهالضمانواسقط،مالهإتلاففيلهاذنلوكماحذا

أسقطتإذاوأما،والقياسالنصموجبفهذااتفافا،يضمنهلافإنه

لأن؛يسقطولا،فيهالرجوعفلها؛والقسم،الننمقةمنحقهاالحرأة

كللهاقخضائهالتجدد،علجهتستمرولا،ذلكعلىتصبرلاالطباع

.ا"يعرضىكانالحه!"إسقاط:)د،(1)

.صار(1"وقد:()ق)2(



اوالخيار،،كالشفعة؟دفعةالثابتةالحقوقإسقاطبخلاف،وتمت

تتجدد،لاوألعحبابها)1"إسقاط!ا،علىالنفستوطنقدفإنهاونحوهما،

ا.فافهمه

)2(فائدة

وغيرهالراويحكمهايعمالروايةان:والروايةالشهادةبينالفرق

يتعداهماولا،ولهعليهالمشهودتخصوالشهادة،الأرمانممرعلى

المحضة.التبعيةبطريقإلا

والتهصةا،الحنفعةوحق)3(،العداوة:مخهيخوقعالمعينفإلزام

بالقرابة،وردت.والذكوريةبالعددلهافاحتيطللرد،الموجبة

يعمالتيلروايةفيهذامثل)4"يفعلولم.الحهموتطرق،وةوالعد

فيهاستوطبل،ذكوريةولاعددفجهايشحرطفلم،يخصنولاحكمها

مناالمانعةالعدالةوهوالصخير،حدقالظنعلىمغلحامايكون

والحخليط."الس!و)غلبةمنالمانعةواليقظة،الكذب

،الشهادةاهلمنيكنلم؟ودينعقلىناق!اتالنساكاكانولما

ابعدحينئذلأنهبصثلها،المراة)6(قويت،ذلكإلىالحاجةدعتفإذا

لها)!".صاحبمهالسذكحووغلطهاسهوهامن

.ا!وألشساحهالماد(.)ظ)1(

.(51-1/4)ة""الفروق:انظر()2

.ا"وجد":()ق)3(

سهو.وهو!"ويفعلا:و)د(،"ولبعد"ت(أق()4

(.)دطمنوالمخبت""الشهوةو)ظ(:)د()5(

إ."قرنت(:)ق)6(

204(.)ص/":القيماب!لعلومأ"الخقريبةالنساءشهادةفيانظر)7(



منعليهدليلولاالبعد،غايةففي)ق/2!"الحريةاشتراطواما

مالك،بنأنسكعناحمدحكىوقد)1(،إجماعولاسنةولاكتاب

شهادتهيقبلتعالىواللهالعبد")2(،شهادةرداحذاعلصت"ما:قالانه

المكلفين!مننظيرهعلىشهادتهيقبللافكيف،القيا!ةيومالأممعلى

شهادته!3"يقبللافكيف،الروايةفي!الرسولعلىشهادتهويقبل

شهادتها)؟(تقبللأنها،بالمراةهذايختقضولاادرهمفيرجلعلى

العبد.فيمنتفوحدهاشهادتهاقبولطمنوالمانع،ذكرناهلمامئلهامع

مسائل:القاعدةهدوعلى

بالواحد؛فيهاكتفىمنرمهناذ،هلالرؤيةعنالاخبار:احدها

العددفجهاثترطومن،كالأذانفهو،للمكلفينلعمومهروايةجعله

تلكيخصبلالأمصار،ولاالأعصاريعئملالأنه،بالشهادةالحقه

لانقضحابالأذانينتقضوهذا،القوليناحدفيالمصروذلكالسنة

عنه.محيص

جزئيخبرإنهحيثفمن"،بالقافة)بالخسبالاخباروثافيهما:

ومن،الشهادةمجرىجرىيعم،ولايخص)6"،جزئيلثحخصعن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.(لح.3ص/):!ا)الخقريبانظر

)صى/166(،"ةالحكمية"الطرقفيالحصنفذكره

المالمصخف":فيشيبةأبيابنواسخد1/5"1(،الح

الحانعين.أقوالطسا!ثمالجد.شهادة

)ق("من

"ملإ.)د(:

.بالقافهإا9و)د(:"،القجافة"في:)ق(

)ق(.منسقطتحط""جزئي

"المغني":فيقدامهوابن

جوازأن!ميإلىالح/292(



حيثمن:يقالاذالصواببلهنا،لهامدخلفلا،غلطكالروايةجعله

دونهمبهيختصامبرإلىقولهيستندعاما،انتصائاللناس!منتصبهو

)1(.روايةلاحكمفقوله،الحاكممجرىجرى؛والعلاماتالأدلةمن

إجرأغ،بواحطفحهيكخفىهلوالشاهد؛للمحدثالجرح:هذاومن

؟الشهادةمجوىلهإجراءعاثخجنمنفيه)2"لابداو،الحكممجوئله

للروايةوما،صحيحفغير؟الروايةمجوىيجرياذواما،الخلافعلى

.كيرهعنيرويهبمالالب(أظ/3باجتهادهيجرحههو)3(وإنما!والجرح

يحخحخرطهل(،وكيرها)!وال!ححهادةوالخطللفخولىالخرجمة.ومنها

لعححهادة11والووايةعلىبناؤهولكنهذأ،علىمبحيأغعدد؟افيها

هنا.للحكممدخ!!ولا،صحيح

ومن،شهادةرآهالعددفيه)5(اشترطمن،للسلعالتقويمومنها:

الرواية.لاالحكممجوىاجراه؛يشترطهلم

والصحيح؟القاعدةهذهعلىتعذدهيشترطهل،القاسم:ومنها

)6(.رواحةبنعبداللهلقصةبالواحد؟الاكتفاء

1(لي

2(لي

3(لي

الح(

)6(

)ص/693(.":القيمابنلعلوم"القريبانف!!

)ق(!من

المهـوايةواما11وليد(:.أن"اإماو!ووللجرحالروايه1)واماليق(0فيالجارة

.(اأفأمنوالححجتا(ثالجرح

أد(-فيليهست"وكيرها،

ليق(.من

النجويةإ:"السيرةانظربخيهجر،والحسلحينالحهودبينخارضاكاذلحايعخي

سمجاقاتوللقصةمرسلا،52()3/آالكبر!":و"الطبقات،مشاملابن35(لحلم2لي

23(.)1/لاالنبلاء"ة"سيرانظرمخحلفة

01



الحسئيكونانيشترطهلبالامامالمصليقسبيحومنها.

.القاعدةهذهعلىمبنجانقولانفيه؟اثنين

.قولانفيه؟تعددهيشترطهل،الحاءنجاسةعنالحخبر.ومنها

بالواحد،الاكتفاءكقههذافيوالصحيحالخا!صك،ومنها:

بالقبلة.وكالمخبركالمؤذن

نظر.ففيه؟بإمامهالمأمومقسبيحوأما

اتفافا.واحد)9"يقبلالمفتيوهنهاة

والصحيح،التنارععندوحدوئهالعيبفدمعنالإخجارومنها:

منلابد:المالكيهوقالت.والقائفكالتقويمحد،بالوفيهالاكتفاء

الذمة.أهلمنقبلمسلميوجدلماذا:فقالواتناقضواثم،اثنين

فائره

وزوالأفجزاقوملكلانمع،وحدهقولهيقبلالصؤذنكانإذا

)2(.ء
أولىرمضاذهلالقيالواحدقوليقبللمحان؛يخصهموعروبا

واحرممط.

فائدة

وعليه،والاستئذانالهديةفيوالحرأةوالكافرالصبيقوليقبل

التيالقرائنمنبأخبارهماحتفلماوذلكوحديأ،قديضاالأمةعمل

أ(3)قلمعحوممعالصور،منكثيرفيالقطعحدإلىتصلتكاد

)1(

)2(

.!احدوا":(قو)(دلد

.(1فلأن":(ظ)

11



بيتيدخل،الرجلانفلو.إليهالحاجآوعموم4بذلكالبلوى

حشجتا،بذلكيشهدانعدلينبشاهدينإلاهديتهيمبلولا،الرجل

كحا،التناقضوقعوإلاطردهينبغيلكن،صحيحتقريروهذا،الأمة

تشهد،القطعتبلغتكادالتيالقرائنفإن؛البيتمتاعفياختلفاإذا

ولهذابها،يليقلماوالمرأة،شأنهمنهولماالرجلدعوىبصحة

الولد)1(،فيالموأتينبينسليمانحكومةلخرجوعليهالاكثروذ،قبله

ا.الفقهمحفم!وهي

علىالأمةإجماع")2":الإجماع"مراتبفيحزمابنحكىوقد

وهو،العرسليلةلزوجهاالزوجةإهداءفيالواحدةالمراةقولقبول

اجتماعمن!الاحوالقوائ!منالصورةهذهفياجتحعوقد،ذكركما

وعدمشهرتهمع،ذلكفيوالغلطالتدليسوندارة،والقراباتالأهل

قبولاوجبماعذلكإلىالناسضرورا!ودعوى،فيهالمسامحة

قولها.

)3(فائدة

بلبشي؟،اليابهذامنليسالذكاةفي)4(القصابقولقبول

وعلى،بيدهماعلىمؤتصنالإنسانانوهي،اخرىقاعدةمنهو

!"عنه)بهيخبرما

)11

)21

)31

)4(

،51

هريرةابيحديثمن)0172(رقمومسلما)3427(،رقمالخاريأخرجه

.-عنهالله-رضيئ

!6(01أصه!/

لاأ(!،!أ)1/،:!الفروق:بحدهاواقيالفاثدةل!ذهانظر

.الجزار:هو

.(304!/)"يب"الشقرانظر
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إذاوكذايروجها،انللحسلمجار،ابتيهذهالكافر-قالطفإذا

اكله.جازذكيتههذا:قالفإذا.وأكلهشراؤهجار،ماليهذا:قال

هنايشترطفلا،يدهفىهوممايهيخبرماعلىمؤتمناحدفكل

عدد.ولاعدالة

للىةفا

مستندهيكونانفإما؛بالا!مةيتعلقعامحكمعنكادنإنالخبر

فهو،المسموعمنالفهممستندهكانهـإن،الروايةفهو"السماع

واالمشاهدةمستثده)أ"،بمعينيتعلقجزئئاخبزاكانهـإن،الفخوى

عنه؟بالمخبريتعلقحقعنخبراكان!إن،الشهادةفهو؟العلم

عنخبزاكانهـإن؟الدعوىفهو؟نائبهاو)2"مستمعههوبهوالمخبر

فهو؟كذبهعنخبزأكانوإنالاقىار،فهوالخبر؟هذاتصديق

نأقبلوتسمى،الثتيجةفهو؟دليلعننشأخبزاكانهـإنالإنكار،

منهيقصدشي؟عنخبزاكانوإنمطلوئا،:الدليلعليها)3(يحصل

مقامة.وجزؤه،دليلفهو،نتيجف

فائد-الح(

معافي:لهالسانهمفي"سهد((

لمثتهرفقيصتا<ثهدمنكم>فمى:قولهومنهالحضوراحدها:

الشهر.فيالمصرشهدمنأحدهماةقولاذ:وفيه185[:]الابرة

."لابمعنى:ودأ)ظ(1)

له".المسخحق"هوق(ة9)2،

"عل!ه(.)ق(ة)3،

)1/17(."الفروق":انظرت)4(
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متلازماذ.وهحاالحصر،فيالشهرشهدم!:والمانى

وارضاهم،موضجونرجالعندي"شهد:ومنهالخبر،:والثالي

وبعدالعصربعدالصلاةعننهى!واللهرسول"أنعمر:عندي

")1(."الصبح

لثئءكلعكوأدله>:ومنه.الشيءعلىالاطلاع؟ا()ظ/:والثالث

.6[:]الحجادلة*إ*/1<ند

فيهاالشهادةلفظاشترطمنمعفليس،شهادةخببركلكاذوإذا

أ2(7.صحيحقياسولاإجماعولالممةولاكابم!دليل

،الشهادةلفظاشتواط:احداهن:!واياتثلاثفحهااحمدوع!

الفرق:والحالثة-شيخناأ3"اختارها،ألاخباربمجردالاكتفاء:والخانية

الأفعال!علىالشهادةوبينالأقوالعلىالشهادةبين

)11

)2(

)3(

رضى-عاسكافيحديثمك)826(رقمومسلم)581(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهـماألته

الخبرمنأهمالشهادةأذبهذا"-يئ:نصهتعليى)ظ(حالميةشىوهنا

فيهيقالوالحضور،لثهادة:فيهيقالماإذعكسولاشهادةخبركلإذ!طلفا؟

ال!مهادةمنأعمالخبرأذ[]الغمائدةومنخبر.فيهحايقالولاشالد،

.شهاداتلاأخبارإنها:أطيفاوالروايةوالدحموىالف!وىوالنتججةلأذمطلفا؟

والقاسمالحاءبنجاسةوالحخبرالخا!صقولأذالثميهخكلامظاهرثم

بل،للمحذثوالجارحوالعائفوحدوثهالعجبقدمعنوالمخجر،..!و

أعلم،وتعالىسبحانهوأدئه،فتأمله،أصطلاحاشهادةيالإماموالصسبحوالحؤذذ

.93(لا)!س/:"يب"التق!انظر

لف.المؤاطلقهإذاالحرادوهو-تعالىاددهرححه-تيحيةابنشئالإللاماجمما:

كلامإلىالإشارةوهناكها،محابابحطاصؤلفاعندالحسألةهذهوستأي

13(.لأ2-410137/فيها.الإسلامشجخ
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وعلى،الشهادةلفظفيهايشخرطلاالأقوالعلىفالشهادة

علىالشاهدبمنزلةفهو،يقولسمعته:قالإذالأنه؟يمحشرطالأفعال

عنه.يخبرف!حاجمطاعهاللهرسول

فائ!-)1(

فيقولهمفيالياقلاني)3"واب!-)2"المعاليابوب(ليق/3اخخلانا

والتكذيب-التصديقيحتملالذفيإنهالخجر:حذ

الكذبأوالصدقيحتمل:يقالأنيتعين.المعاليابوفقال

احدهما.إلايقبلفلا،ضدانلأنهما

وقوله(،الحوالكذبالصدقايحتمل:يقالبل:القاضيوقال

يلزمولاالقبولي!،بينلاالحقبولي!،بينهوإنماالتنافيإذ،ارجح

5(القبولات)تنافيالمقبولاتتنافيمن

ل!1(

ل!2(

ل!3(

)4(

،5(

.(02-1/91لي:""الفرثف:انظر

ت)478(.الحر!نإمام،الجويبيولحفبنعبدادله-بئعدالملكعو:

)18/468(."السير(اة

"السيهر((ة)304(.البصرقيبحرأبهسجعفر،بنمححدبنالطيببن!ححد:مو

ثتخف!فها.اطلامابتديد،وجهانضجطهاشبوالاقلاني.(591ل!17/

أخارهفالذي-،للقراك!-تبعاالأقوالنسبةفيوهمقدلفالمؤأدالظاهر

الجويخي.الحعالبلأببنسبهماهوالاقلانيئالقافيئ

للشيرأزفي،(675)3/:"اللمعثداشرح،للجويخي(1/655):،"البرهانأانظر

ل!4/317(.العحجط":و"الجحم

نفمه.تعليقحنا)ظ(حاشيةفي

المقبولاتتنافيمنيلزموانه[]قىأيقحالنالمقجووبين:يقال"قد

وإلاالعدميق!!لاالوجودفه!منفيلأنه!الصصكنيردولا.القولاتتخافي

إنه-:فيهاصايقانصاخوإنما،محالوهوواحدزمنفيوالعدمالوجودلاجخمع
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مخناقضاذ،وهما،والعدمالوجوديقبلالممكنتيقالولهذا

دونالقبوليناحدوجدلولأثه؟لذاتهلهاجتصاعهمايجبوالقبولان

المولومستحيلأ،كانالوجوديقبللملوافإنهمحكنا،يكنلمالاخر

وإن،القبولنباجتماعإلاالإمكاذيتصورفلاجبا،وكاذالعدميقبل

فقبولاتهااالأضداد،يقبلالجسم:نقولوكذلكالمقبولاذ،تخافى

مخنافية.والمقيولات،مجتمعة

ئدةفا

واغحقت"،!"بعثاخبار:صيغهاالتيالإنشاءاتفياخ!لف

إنشاءاتهي:لشافعيةوالحنابلةوقالتاخبار،هي:الحنفيةفقالت

:لوجوهاخبارلا

منمخبرهمنهيتقدململانهكذئا،لكانتخبزاكانتلو:احدها

لأنشيء؛الدليلهذاوفى،مستقبلىعنخبزاوليست،والعتقالبيع

كما!وجودا،كان[ذاالعدمعلبهلطرأأنيجورأنهباعتجاروالعدمالوجوديقبل

اتصفإذالأنهالخبر؟فيهذاولي!صمعدوفا،كاذإذاالوجودعليهيطراأذيجوز

فطهر،الصدقبعدهيقبللابالكذباتصفوإذا،لكذب1ابعد!يقبللابالصدف

اصلأفيهيجمحاانيجوزلاانهإلاتنا!،اوالكذبللصدققبولهليئأن

الرصاذ.باعتبارواحد7شيفييجتمحانفإنهحا،والعدمالوجودبخلاف

كذلكهووما،الدليةبطريقهوإنحاوالكذبللصدفالخبرقبولانفظهر

أحمكلم،.وتعال!شحانهوالله،"او"فيهيين

علىصحيحتانالعارلنأن"والحقةعليهتعليقا!غايربخطبعدهكتبثم

لفظهف!ويجتمحاذمعناهفيوالكلذبالصدقفيهيجتمعلاالخبرلانصحواء؟

هاتنمثلاستحملواوقدكذئا،تستعحلولانصدقاتستعحللأذقبولهفي

يقولوذ:اوتارةحرفلماأوفعلأو"اسم:يقولونافتارة،الكلحةفيالعجارتن

ا.ذكرماذلكصحةفيوالوجه"وحرفوفعل"اسم
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بها0للتكلممقارنفخبرها،الحالعنإخياراتإنها:يقولواادلهم

اما،ممتنعوكلاهماكذئا،وإماصدقافإماخبؤاكانتلو:الثاني

احكامها،تقدمعلىمتوقفصدقهافلأن؟الأولوامافظاهر،؛الثاني

وذلك،يتوقفلااوالدور،)1(فيلزمعليها،تتوقفانإمافأحكامها

بدونها.احكامهاتوجديلألأنه؛محال

بحمتنع.فليس،تقدملامعيةدورهو:يقولانولقائل

،الحالاوالصاضىع!فإما؛إخباراتكانحسالوانهاوثالثها:

مستقجل.فيإلايعحللالأنه!بالشرطتعليقهاذلكمعويمتنع

احكامهاعنتجردهايلزملانه؛محالوهي،مستقبلعنوإما

طالفا.ستصيرين:وقال،بذلكصرحلوكما،الحالفي

قولكم:الحالعنخبزايكونانالصانعما:يقولانولقائل

؟.بالشرطتعليقهايحتنع

إخبازابل،الحالعنإخبازاتبقلم)2"بالشرطعلقتإذا:قلنا

فلا.المعلقواما،المطلقالإنشاءالحالعنفالخبر،المستقبلعن

!اخرىطلقةلزمه،طالقالتةرجعيهلمطلق!قاللوانه:ورابعها

إنساء.انهصاعلىدلاخرىلزمهفلحا+صدقخبرهانمع

.الالزامهذابطل،الحالعنخجرهي.قلنالما:يقولانولقائل

[1:]الطلا!<لعد!ف!قوهن>تعالىقولهامتثالانوخامحها:

)1(

)2(

لما.ملم)فلز:ود()ظ

افلمإ-1)د(ت
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والخحليكالتحريمفإنتحريضا،هداوليسا"،طالق"أنت:يقولآدأ

أخسبروا:بالأمرالمحرادوليساسبابهما،إليهوإنما،المكلفإلىليس

نعنيولاتحرلمه!،علجهيترتبامرإنثساءالموادوإنما،طلادهنعى

لك+ذلا!(ا4ق/ليلإنثماءبا

.الطلاقعلجهيترتبالذيالسببهوبهالمأمو!:ل!قولاذولاتائل

التطلجق.:وهوبهالحأموروفغل،بالتطليقالأمر:أمورللاثةفهنا

نيعمابالخبرأتىفإذا!السجبعنالناشىءالتحريم:وهوق3الطاو

وطلقت.حقهالأمروفىفقدالتطليىمننفسه

دللوهوعرفا.الفهمإلىالحتبادرهوالانشاءأذوسادسها:

كانولو،كذبأوصدق:فيهيقالأدأيحسنلاولهذا،الحقجقة

احدهحا.فيهأ(ألحسنخبزا

اخر:بأجوبةالأدلةهذهعناجيحبوقد

الأخبارهذهمدلولاتتقدمقد!الشرعبأدا:الاولعنفأجيب

والخقدير)2(،الصدقضرورةالفرد،بالزمنبهاالتكلمب(لح)ص/قبل

النقل.منا!ىلى

)3"ةمترتبةامورثلالةهنافإذ،لارميخرالدوران.التانيوعن

علىالصدلولتقدمتقديروبعدهشيء،علىيتوقفلاباللفظفالنطق

الوجود،فيعليهتوقفوإذالتقدير،فيعلحهمتوقفيخروطو،اللفظ

)1(

)2(

)3(

أ.)د(:"يحسن

".بضرورةبالفرد"بالزمن:)د(وفيوق(،)!فيكذأ

!.مرتبة9:ود()ق
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اللفظ.علىهوتوقفوإذ،عليهاللفظيتوقفولا،الحكملزوموبشده

يتعذرلاو،الماضيعنإخجاراتأنها)1(نلتزمانا:الئالثوعن

بهالنطققبلعليهمدلولهتقدمماضلانوعاذ:الماضيفإن؟التعلحى

التحقيق،لابالتقديرماضي:والثاني.تعليقهيحعذرفهذاتقدير،غجرمن

دعليقه.يصحفهذا

اخبرفقدالدارا(،دخلتإنطالق"انت:قالإذاآنه)2":وبجانه

)3(بالزمننطقهقبلالارتباطهذافقدرنا،الداربدخولامراتهق3طاعن

عنالخبرصا!،ال!طققبلالارتباطقدروإذا،الصدقضرورةالفرد

إما؟خبرهمخبرهتقدمالذيهوالماضيحقيقةإذماضحا.الارتباط

يخنافيا.ولموالنعليقالمضياجتمعفقدهذاوعلىتقديزا،وإماتحقجقا

"؟طالقأ)انت:لهابقولهارادإنالرجعئةالمطلقةاذ:الرأبحوعن

طلقةعنالخبرارادوإن،ثانيةيلزمهلم؟ماضيةطلمةعنالخبر

ضرورةالتقديرإلىفجحتاجالخبرالح"،وقوعلعدم،كذبفهو؛ئانجة

معهايصحالفرد،بالزمنطلاقهقبلطلقةتقدمفيقدر،التصديق

فيلزمه.الكلام

قبلهال!ارعيقدرخبربإيجادمتعلقالأمران:الخامسوعن

سبئااللفطيكونحتىالطلاقبإنساءمتعلقانهلا،بهفيلزم،ق3الطا

الطلاقينتفيوإنما،الوقوععلىودليلعلامةهوبلى،دك!هـتموهكما

)1(

)؟(

)3(

)3(

لما.يلزم"إط:ود()ط

.()فمنساقطب

".لزمنتطلقها"قبلود(ة)ظ

"المخبر!.)ق(ة
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الا:يقالولا،وعلاماتهدليلهلانتفاءلمدلولكانتفاء،انتفائهعند

لانها،الشرعياتفيلازمهذافإنالمدلولما،نفيالدلبلنفيمنيلزم

ثبوتها.أسبابفأدلحهابأدلتها،ثبتتإثما

عنهلجوأبيمكنلاإنه:قيلوقداقواها،فهو:السادسوأما

"،طالق"انت:لامواتهقالمنانبالضرو!ةنعلمفإنا،بالمكالوةإلا

1!()ق/لحاقدامنهايةفهذه،كذبتولااصدقت:لهيقالانيحس!لا

.المقامهذافيالطائفتين

إلىنسبة]نسبحين[أأ(؛الصيغلهذهان:ذلكفيالخطابوفصل

قالتكمامحضةإنشاءاتالجهةهذهمنفهي،الخارجيةمتعلقاتها

هذهمنوهي،وإرادتهالمتكلمقصدإلىونسبة،والشافعيةالحنابلة

بالنظرإخباراتفهى،الحنفيةقالتكماإئشاءهقصدعحاخبرالجهة

وعلى،الخارجيةمتعلقاتهاإلىبالنظرإنشاكاأت،الذهنيةمعانيهاإلى

كانت-وإد،والتكذيببالتصديق)2(يقالانيحسنلمفإنماهذا

ومعناهحا،والاثباتالخعيوالتكذيبالتصديقامخعفقلأذاخبارا-!

بالخبرحصل[لمخبروهنا،مطابقتهعدمأولمخبره،1الخبرمطابقة

وإنما،تكذيبولاتصديقفيهيتصورفلاا،بسببهالمسببحصول

14بهيقعولممخبرهيحصللمخبرفيوالتكذيبالتصديقيتصور

فتأمله.زيد"،"قامةكقولك

امى("،كطهرعلي"انتالحطاهر:قولفيتقولودفما:قيلىفإن

إخبار؟ا+اوإنشاكاهوهل

)1(

)2(

ا"نسجتان".:النمخفي

.ا[يقابل":(أق
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:وجوهمنباطلاكانإنشاء،:قلتمفإن

قدسبحانهوالله،والتكذيبالتصديقيقبللاالإنشاءان:أحدها

مواضع؟ثلاثةفيهناكذبهم

فنفى2[ة]المجاددةأصهتهو(هف>ما:تعالىقولهفي:احد!ا

:يقالالطيحسنلاامراتهطلقومن،الخكذيبحقيقةوهذا،اثجتوهما

مطلقة+ماهي

ورورأ!القؤلمنمش!راليقو!ون>وإنهم:تعالىقوله:الحاني

الخبر.هوالمخكريكونوإنمامنكزا،يكونلاوالإنشاس!2[ةالمجادلة1

اللهكذبهموإذا،الكذبهووالزور،روراسماهانه:والحالث

إنشاكا.لاإخبارالظهارانعلىدلتعالى

كذبا.كونهإلاتحريصهجهةوليس،محرمالطهاران:الثاني

سياء.خصسةتحريصهعلىوالدليل

بالحخكر.()1وصفه:احدها

.بالزور)2(وصفه:وال!اني

.كفارةفيهيكنلممباحاكانولو،الكلفارةفيهشرعانه:والعالث

والوعظ،3[:]المجادلة<بهجذلكؤتوعظوت>:قالاللهان.والرابع

.الصباحاتكيرفييكونإنما

والعفو،2[:]المجادلة!غفورلعفؤاللهوإت>.قوله:والخامس

)1(

)2(

.("وصفه"ما:ود()ظ

(.)قمنسعطت
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الذنب.عنيكونانإتحاوالمغفرة

:وجوهمنباطلفهو؛إخبارطو:قلغ()ظ/5!مأن

فياللهفجعله،الجاهليةفيطلاقاكانالظهارأنأحدها:

ولو،الحسلماهلبينعليهمتفقوهذا،الكفا!ة1قئيلهتحمهـيحاالإسلام

كانوإنفظا!هـطصدفا؟كانإنفإنه،التحريميوجبلمخبراكان

الخحريم.عليهيترتبأن)9"منلهفأبعدكذئا؛

التحريم،وهو،بنفسهالشرعيحكمهيوجبالفظأنه!والثاقي

بخفسه؛حكمهيوجبلافإنهالخبو،ف3الانشاء،ابخاحقيقةوهذا

النثتجضين.جمعطين؟فيهالإنححاءحقيقةثبوتمعإنعححاءكونهفسلب

كإفادة،للتحويمامي("كطهرعلي"انت:قولهإفادةأنوثالئها:

")2(،تزوجتكو"،"و"وهبتك،(او"بعتك،"(طالق")وانت،"حرةأنت":قوله

وماالظهار؟دونإنشاكااتهذهيقولونفكيفلأحكامها،ونحوها

.؟الفرق

الصتأخرينبعضرونازعهمإن!اء،الطهارفيقولوذ:الفقهاءاما:قيلى

بهاحخجواعماواجابإخبا!،أنهالصوابتوقال،ذلكفي)ق/!هأ(

إنححاء.كونهمن

يتضيلافهذا)3"؟الجاهليةفيطلافاكان:قولهمأما:قال

العصمةبهيزيلونكالواانهميقتضيبل،الطلاقبهيخبخونكانوأانهم

لكونهاو،زعحممكماإنسئاءلكونهروالهايكوناذفجاز،بهالنطقعد

)ولم(.م!ساقطهناإلىا"..-الكانارة"دزيله:قولهكن)1(

(%."وتزوجت-ود()ظ)2(

)د(.فيليسالجاهلجة!افي1)3(
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نكاحه،عصمةرالتالكذببهذااخبرمنانعادتهموجرتكذئا،

ذلك.ونحوالولدمنبعشرةحاءتإذاالناقةتحريمالتزمواكماوهذأ

حقيقةوهذاالمؤقتالتحريميوجبإنه:قولكمواما:قال

عليهدلوالذجمما،البتةتحريضاثماننسقمفلاالإخبار،لاالإنشاء

علىالطهارهكتقديمالوطء،علىالكفارةتقديموجوب:القرآن

علىذلكيدللاتتطهر،حتىتصللا:الشارعقالفإذا،الصلاة

ترتبالظهارانسلمنا.ترتيبنوعذلكبل،عليهالصلاةتحريم

له،للفظلاقخضاءيكودنقدالشيءعقبلخحريملكن،تحريمعليه

كخرتيب،محضةعقوبةيكونوقدالإنشاء.هووهذا،عليهودلالخه

وكخرتيب،للتحريمإنشاءالقتلوليس،القتلعلىالإرثحرمان

الشرعيبالوضعترتيبفهذا،يهالعدالةوإسقاطالكذبعلىالتعزير

اللفط.بدلالةلا

ويدل،الحكملذلكوضعاللفظذلكيكونانالإنشاء.وحقمقة

وابالإنشاءسبباكونهمناعمالقولفسبجةالعقود،كصيغ،عليه

فلا،اعمفالسييهإنشاء.سببكلوليس،سببإنشاءفكل+بغيره

فظهر،الأخصيستلزملاالأعمفإنالانشاء،علىبحطلمهايستدل

الظهار.علىوترتجهالطلاقما،علىالتحريمترتببينلفرق

ونحوها؟والبجعوالعتاقبالطلاقكالتكئمإنه:قولكمواما:قال

يدفعه.القرانفنص،سلمناهولونقبلهفلا.الأسبابفيفقيالمى

باطلة:عليهمالاعتراصماتوهذه

كانواانهميقخضىلا،الجاهليةفىطلافاكونه"إدن:قولهاما

يكونوالمفإنهمقطغا؛باطلفكلام؟اخرهإلى("الطلاقبهيت!تون
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أرادواإذاكانوابل،التحرعمعليهقيتب،الكذبالاخباريقصدوذ

انف!مهمعنديكونواولم؛للطلاقإرادةالظهاربلفظاتواالطلاق

به.للطلا!لممنشئينكانواوإئحا،مخجرينولاذلك)1(،فيكاذبين

بالكفارةاللهثسخهحتىالإسلاماولفيثابتاهذا)2(كاذولهذا

فقال)!"،الصامتبنعبادةتحتكانت،ثعلةشتحولهقصةفى .)3(-.

ذلك؟اعنفسألف!،اللهرسولفأتتامي"،كظهراعلي"انت:لها

والذي،أللهرسوليا:فقالت،"عليها"حر!ط:عخح!اللهرسولفقال

الخاعراواحب،ولديأبووإئه،الطلاقذكرما،الكتابعليكأنؤل

فاقتياللهإلىأشكو:فقالت"(،عليها"حر!ط:فقالإليهب()قلم

ولم،عليهحر!طقدالااراك"ما:!ح!اللهرسولفقال،ووحدتي

لهاةقالواذا!:اللهرسولتراجعفجعلت("،بشيبمشأنكف!اومر

وانا،حاليوشدةفاقنيللهإلىأشكو:وقالتهتفت"عليه"حزعخط

إليضممخهموانضاعوا،هب()ظلمإليهضمحتهمإنصغاراصبيةلي

أشكوإنياللهم:وتقولالسماءالىرأسهاترفعطوجعلتجاعوا،

الدهرسولعلىالوحيفنؤلط،الاعطفياظهاراولهذاوكان،إليك

الله!ر!عولعليهفتلازؤجك(""أدعى:قالالوحيفى!ضيأ!لماجم

!()تيالا[أ:دلةالمب]مهـللهآسصعقذ>

)2(

)3(

)41

)5(

)ق(01من

ل!ق("فيلي!مت

)4/9"؟(."الإصابةإ:انظرأبيها،وأسماسمهافىخلافعلى

أنها:والصواب،وهموهو،الرواياتبعضفيكذلكوجاء،الأصولقيكذا

)4/192(،الإصابةإ:داانظر:،عبادةأخيالصا!تبنأوستحتكانت

بهامشها.لأو"الاستيعاب

-4"3(،)13/"الفحج":الصحيحفيالبخاريوعفقه؟2(،1المرقمداودأبواخرجه
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فيبالطلاقالحاصللل!حريمانث!اءكانالظهاراذعلىيدلفهذا

.بالكفارةذلكنسخثم؛الإلحلاماول

بطن،عشرةولادهاعخدالناقةتحريممنبهنظرمايبطلوبهذا

منهمشرعهوبل،التحريميقتضيإنث!اءلفظهتاكليسفإنه،ونحوه

السجب.هذاعند،التحريملهذا

فإنه،باطلفكلامتحريضا"؛يوجبانهنسلملا"إنا:قولهوأما

فلو،الكفارةتزيلهتحريضايقتضيالظهارانالفقهاء-بيننزاعلا

والتحريم،الدينمن)2(المعلومبالاجماعأثمالتكعير)1"؛قبلوطخها

وبالحيض!.وبالصيامبالإحرامكالتحريمهناالمؤقت

صلاةعليهأوجباللهفإذففاسد،الطهر؛معبالصلاةتنظيرهواما

فاسخحق،عليهاللهوجبماتركفقد)3(بالطهريأتلمفإذابطهر،

تحرمبمنوشبهها،امراتهنفسهعلىحرمفإنهالمظاهروأما،الاثم

ظهاره،إلىمستندتحريمفهنايكفر،حتىقربان!ا،مناللهفحنعه،عليه

اصلآ-مسروعةغيرلأنهاطهر؛بغيرمخهءتجزىلاالصلاةوفي

وقدله،اللفظلاقتضاءيكونقدالشيءعقب"التحريم:قوله

الظهار،فيمتنافيينكيرانهماجوابه،آخرهإلى.("..حمقوبةيكون

كونيمنعلاوهذايكفر،حتىمؤقتاتحريضابهوتحرمحرامفإنه

فإنهالحيضفيوالطلاقيوقعها،منعندالثلاثكجمعإنئ!اءاللفظ

)1(

)3(

)3(

.(؟01)6/ةالمسندلا"ش!وأحمد

("."الفتحفيالحافظقاله،الحجادلةقصةفيو!دماأصح!المسند(فيوما

.""الكفارة:()ق

لما."الصعروفةود()ظ

.()قمن
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له،عقوبةيصيحالسكراذطلاقإذ:قلتموقد،التحريمويتعقبه،محرم

التحريمفكوناتفافا،امرأتهتطلقلمالمصبببإنشاكايأتلملوانهمع

لها.إنشاءاتتكوذالتياسبابهاإلىيستندانينفيلا،عقوبة

السجبأذ:جوابه؟اخرهإلى("...الإنشاءمنأعئم"السببية:قوله

اردتمفإنإنشاء،إلايكنلمقولأكانفمتى،وقولفعلنوعاذ:

وإذ،فممنوعوإخبازا!إنشاءكونهامناعمالقوللععبجيةاذ:بالعموم

فمسلم،؛والقوللالفعلسببيةكونهامناعمالسجيةمطلقأذأرم

شيئا.أ()ق/6يفيدكمولا

إنشاءيتصرامي"،كظهرعلي"انت؟قولهاذ؟الحطابوفصل

منوإخبار،اللفظبهذاالتحريمقصدحيثمنإنشاءفهو،وإخباز

منكرفهووزوزا،منكزااللهجعلهولهذا،أمهبطهر)1"-هول لسبيههاحيما

الإخبا!.باعخجاررورالإنشاء،باعتبار

منالكاذبفالخبر"؟الكاذبالخبرهوالمنكر))إذ:قولهواما

ضدفإنهوالإخبار،الإنشاءفيفالإنكار،منهأعموالمنكرالمنكر،

يكنلمومامضكر،فهوالانشاء؛منفجهيؤذنلمفماالصعووف،

زور.فهوالإخبار!منصدقا

فائدة

في)2(يدخلوإنما،الحخصوصفييدخللاوالخأويلالمجار

كوناذ:وهيلها،التفطنيثبغيجمتةاوهنا،لهالمحتملالظاهر

بشيئين:يعوفنصااللفظ

)1(

)2(

"شبهها".ود(:)ضأ

)ق(.فيليست
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كالعضوة.و!عا،معناهلغير)1(احتمالهبعدم:أحدهما

موارده؛جمحعفيواحدةطريقةعلىاستعحالهاطردما.والثاني

ذلكقتص!إقدروإذمجارا،ولاتأويلايقبللا،معضاهفينصفإنه

احتماليتطرقلاالتواتر،خبربمنزلةهذاوصار،بعفأفرادهإلى

وهذه.بمفردهأفرادهمنواحدكلإلىتطرقوإن،إليهالكذب

،2(-.-

السمعياتفيالتأويلاتمنكثبرخطأعلىتدلك،ناثعهعصحه

فإن،غلطهذهوالحالةولأويلهاظاهرها،فيالمتعمالهااطردالي

،السمعياتمنأ3(لغيرهمخالفاساذاوردقدلظاهريكونإنصاالخأويل

!واحدةوتيرةعلىكلهااطردتإذافأماليوافقها،تأويلهإلىفيحتاج

هذا.نمتأمل،ممتنعفتأويلها،واقوىالنصبمنزلةصارت

ألح،فائدة

تضمنتالصفةلأناتحدا!وإنالصفةإلىالحوصوفأضافوا

.")للمغايرةا()ظ/6الإضافةفصحت،الحوصوففيليسمعنى

الوصففيذلكتفعلإنماالعربان:وهي،لطحفةنكتةوهنا

بطة""زيد:قالواكما،للأعلاماللقبلزومللموصوفرم3الاالمعرفه

اللقب.هداصاحب.اي

يضاثفلا؛ونحوهوالقاعدكالقائميثبتلاالذيالوصفواما

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

الهامش.فيصوبتثم(1إكمالها)تقدمود(:)ظ

.!"أعظيمةا:()ق

.ا""ومن:ود،)ظ

ا!حهجلي.االقاسملأبي38(37-)صك/:"نحابالفكرا"لنظر

."للمغاير":ود()ظ
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اضيفلاجلهاالتي]المخصصه[)1(الفائدةلعدم،إليهالموصوف

هذاصاحب:قلتكأنكبه،تخصصلحافإنه،اللقبإلىالاسم

لمافإنه".الاولىو"صلاة(1الجامع)إمسجدفيوهكذا،اللقب

الوصف،هذاصاحب:قلتكأنك،ولزمهبالمسجدالجامعتخصص

كاذإذوكذايجز،لم"،القائمو"عمرو("،الضاحك"زيد:قلتفلو

".اولىو"صلاة("جامع"مسجد:تقولفلا)2"معرفةغيرلارما

فائد-)3(

متميزةحقيقةله-محلأ-"والدالوالياء"الزايمنالمؤلفاللفظ

فيموجودشيءلانهبمعليهيدللفظله%يوضعانفاستحق،متحصلة

بالاذان!مسموعاللساذ،

عبارةوالميم(والسينب(أق/6الوصل)همزةمنالمؤلففاللفظ

المؤلفواللفظمحلا،،والدالوالياء)الزايمنالمؤلفاللفظع!ت

االأعياذفيالموجودالشخص!عنعبارة(والدالوالياءي)الزمن

هوالذيعليهلدالواللفظ،والمعنىالمحمصىوهووالأذهاذ،

صحسمى،صارقدايضااللفظوهذا،الاسمهو(والدالوالياء)الزاي

لكباذفقد،عنهعبارة(والصموالسين)الهمؤةلفطكاذحيثم!

سـميتتققولولهذا،الم!سمىهولحسالوضعاصلفيالاسماذ

.الصوابهووالمثبت،ا"المصححةدا:الأصولفي()1

ود(.)ظمنسقطت)2(

اهذافوائدأكثرنقلوالصؤلف،للشهيي31()صى/93-الفكر":"نتائج:انظر)3(

الشوألبمنوتصفيخهاعباهـتهتالذيبمع[خر،حيئاوبحعناهاحيئالنصهاالكخا!

الحهيليلمجاحثواسخجادة،وإضافةونقدواسمدراكاتمبعليقاتا،العقدية

الحقدمة.وانظر.صاحبهاإلىالخقولتلك5عثراناسبهاهذا،كتابهفي
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والحلجة،الحلحةبهذهحلجنه:تقولكحا،الاسمبهذاالشخصهذا

المحمحى-غيرالاسمفكذلك،المحلىغير

وادعىهذا،غيرإليهنسبمنواخظأ،سيبويهبذلكصرحوقد

"الأفعال.قولهذلكادعىمنغروالذياتحادهما،)1"مذهبهأن

قينصهيعارضلاوهذاالاسماء")2"،احداثلفظمناخذتامثلة

"الكلم:فقال،الممحىغيرالاسمأذعلىثصفإنهبسطر)3(،هذا

تكونفكيف؟كلمةالاسمبأذصرحفقد(")!(،وحرفوفعلاسم

شخص؟!هو[]إنماوالمتمى،المتمىهيالكلمة

0تقولكحا،الاسمبهذازيداسميت:"تقولهذا:بعدقالئم

هوالاسمأن؟موضعالفمندريبكتابهوفي".العلامةبهذهعلحته

التنويناوالنصباوالخفضذكرومى،المحمقىعلىالدالاللفظ

وتكسيروتححغيرونقصانزيادةمنالاسميلحقماجميعاواللاماو

منلشيءتعلق،،الاسمعوارضمنكلهفذلكوبناء؛وإعراب

هوالاسمإن:عربيولاقطنحوكليئقالومااصلأ،بالحسمىذلك

ويقولوذ:،اسمأجل:يقولونولا،مسمىاجل:ويقولونالمسمى

:ويقولونكذا،الاسمهذااسماحد:يقولولاكذا،الاسمهذامسمى

ةويقولونريد،اسمالرجلهذا:يقولونولابزيد،مسمىالرجلهذا

الله.بمسحى:يقولونولا،"الله"بسم

)2(

)3(

("إ.مذهبههذان"درأدعى)د(؟

وعبارته:،لسيبويه(1/12):"الكتاب11

.("و،النتاثج()قمن

.(1/21):!ا)الكخاب
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:يقالاذيصحولا5")1(اسعاحمسة"لي:ع!ج!اللهرسولوقال

لسموا:يقالانيصيحولاباسحي((21(و"تسحوامسحيات،خمسلي

تسعة:يقالأذيصحولااسفا")3"وتسعونتسعةو"للهبمسمياتي،

مبى.وتسعوذ

"التسح!ة"،ههنافبقيوالصمضى،الاسمبينالفرقظهروإذا

و"التسصة":والصممى،الاسمباتحادقالمناعتبرهاالتيوهي

"التحلحة("اركحا،للمسمىالاسمووضعه،الصمميفعلعنعبارة

ثلاثفهنا،المحلىعلىالحليةووضعه،المحليفعلع!عبارة

ومعلموعلامة،وتحليةومحلىكحلية،وتسميةومسمىاسم:حقائق

واحد،معنىعلىمترادفينمنهالفظينجعلإلىسبيلولا،وتعليم

هذهمنواحدبطلالصممىهوالاسمجعلتواذاحقائقها،لتباين

اولابد.التلاثةالحقائق

الدليل،ليتمباتحادهماقالمنأ()ق/7شبهلنافحلوا:قيلفان

الحعارض.عنالجوابفعلكم؛الدليلاقمخفإفكم

كانتفلو،مخلوقسواهوما،الخالقهووحدهاللهأذفحنها:

ولاالارلفياسملهيكونلاانوللزم،مخلوقةلكانتيخرهاسماؤه

الذيب(أظ/6لأعظمالسؤالهووهدا،صفاتاسماءهنا3،صفة

)2(

)3(

مطعمب!خيرحديثمن)2354(رقمومسلم)3532(،رقمالبخاريأخرجه

-.كهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)2134(رقمومسلم)111(،ارقمالبخاريأضجه

ا-.عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن267(الأرقمومسلملأ؟(،ا)36!قمالـخا!يأضجه

-.عنهاللهرضي-
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ع!دكمفحا؟الحسحىهوالاسميقولوا:أنإلىالإثباتمتكلميقاد

؟.دفعهفي

الفاظإطلاقمنالبابهذافيالغلطمنشأانوالجوأب!ا(:

بتفصيلإلاالنزاعيخفصلفلا،وباطلحق!2(لمعنيينمحتملة،مجملة

وتعالى-تبارك-الدهأذريبولاعليها،الفاظهاوتنزيل،المعانيتلك

فلممنها.اسحماؤهالمشتقةالكمالبصفاتموصوفايزالولايزللم

والصفاتالحسنىالاسماءلهواحدإلهوهووصفاتهبأسمائهيزل

يطلقلاكانوإن،اسمهمسمىفيداخلةوصفاتهواسحاؤه،العلى

،غيرهوأسحماؤهصفاتهفليست،ويرزقيخلقإلهأنهاالصفةعلى

الإله.دفسهيوليست

معنيان:بهايرادفإنها"الغير"،لفطةمنالقوموبلاكا

غايرماوكل"بالده"،المسماةالذاتلتلكالمغايراحدهما:

مخلوفا.إلايكونفلاالاعتبار،بهذامحضةمغايرة((أ)الده

قيلتفإذا.عنها)3(جودتإذا،للذاتالصفةمغايرة:بهويراد

العلمعنالمجردةالذاتغيرانه:بمعنى،كيزهاللهوكلاماللهعلئم

نااريدوإذا،ياطلالإطلاقولكنصحيخا؟المعنىكان؟والكلام

كان؟كيرهعنبهاامتازالتيالحختصةلحقيقتهمغايروالكلامالعلم

ومعخى.لفطاباطلا

)1(

)2(

)3(

عباراتمنالسهيليكلام!فىإذ"بتصرف42()ص/.الفكر"المنتالج:انظر

.الأشاعرة

)د(.منوسقطت"صحيح!،)ظ،:

إخرجت((.ود(:)ظ
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وقالوا:،القرانبخلقالقائلينالمعتزلةالسنةااهلأجابوبهذا

)1(للذاتاسمتعالىفالله.اسمهمسمىفيخلدتعالىكلامه

اناكما،الكلامصفة:الصفاتتلكومن،الكصالبصفاتالصوصوفة

مخلوقة.غيروبصرهوسممعهوححاتهوقدرتهعلمه

م!منافهو؟صفاتهمنصمةوهو،كلامهالقرآدطكانوإذا

كيرإنه:يقالولا)2(،مخلوقغيرالقرانكانفإذا،الحسنىلأدممائه

وهي،مخلوقة:اسماؤهوهو،تضمنهمايعضإن:يقالفكيف،الله

وأن،الإشكالوانحسم،اللهبحمدالحقحصحصفقد؟!غيره

ولا،مخلوقيخروكلامه،كلامهمنالقرآنفيالتيالحسنىاسماءه

المعتزلةلمذهبمخالفالحذهبوهذاهو،هوولا،كيرههو:يقال

درمنولحذهب.مخلوقةوهي،كيرهتعالىاسماؤه:يقولونالذين

الشبه،تزولوبالتفصيل.كيرهلاذاتهنفساسمه:يقولممنعليهم

لله،والحمدالصوا!،ويتبهين

رلبن(شم>سرك:وتعالىتباركقالقالوا:لهم)3"ا،ثانيةحجة

رفي(آسو>سبح"[،:]المزصل(ربكآلتم)وأدبهر78[،:]للرحمن

.[1:]الأعلى

هذا)!"امتثل!النبيلأذ!الحقيقةفيعليهمالحجةوهذه

كانولو"،العطيمربيسبحان،الأعلى!بيا"سبحان:وقالالأمر،

."العظبمربياسم"سبحانا:لقال؛زعمواكحاالأمر

،1(

،2(

)31

الح(

لا.الذات"ةود()ظ

نظر.انتقالوهه!ق(منساقطةهناإلى.(.ا.كانالموإذأةقوله!ت

ا)ص/43(.الفكر"ةدانتائج:انظر

)ق("فيليست
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اسم"عمبدت:يقولاذمنهمأحديجؤزلاكلهمالامةإنثم

ربي"،لاسمب()ق/7"ركعتولاربي"،لاسم"سجدتولاربي"،

متعلقةالاسياءهذه)1(انعلىيدلوهذاارحمني("،ربي"باسمولا

بالاسم.لابالحسحى

فقد،بالاسمبهالمأموروالتسبيحالذكرتعلقعنلجو[ب1وأما

منهوماتعظمفقد،للمعطموجبإذاوالتنزيهالخعظيمإن:فيهقيك

والباب،العاليةالحضرةعلى))سلام.يقالكما،بهومخعلقس!به)2"

.ونحوه"الكريموالمحلسال!امي

لوجهين؟31"مرضيغيرجوابوهذا

:قالوإنما،المعنىهذايفهملم!اللهرسولانأحطهما:

.ذكرتموهماعلىيعرجفلمربي"،"سبحالن

والتهليل،والتحميدالتكبيرالاسمعلىيطلقأنيلزمهانه)":الثاني

إلاإلهولا،اللهلاسم"الحمد:فيقال،المسمىعلىيطلقماوسائر

أحط.)!(يقلهلممماوهذا،ونحوه"،اللهاسم

ضدلأنه،القلبمحلهالحقيقيالذكران:الصححيحالجواببل

لما،والتسبيحالذكراطلقفلوالذكر،مننوعوالتسبيح،النسيان

عبادهمنأرادتعالىوالله،باللساناللفظدونذلك،إلامنهفهم

!1(

،2(

)3<

الح(

)5(

)ق(.من

".و"الائجود()فمنوالتصويب"شبيه"اأظ(:فى

أص/"3(.:الاسخى!"المقصد:كتابهفيالغزاليحامدلابيالجواب!ذا

.[("أن:ود(أظ

.!به"يقل:)د(
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باقترانهماإلاالإسلاموعمدالإيمانيقبلاولمجميعا،الأمرين

واذكر،ولسانكبقلبكربكسبح:الاثنينمعنىفصارواجحماعهما،

لاحتى،المعنىهذاعلىتنييهاالاسمإفأقحم4ولسانكبقلبكرل!ك

!تعلقهالثتلبذكرلأنباللساذ؛اللفظمنوالتسبيحالذكريخلو

!تعلقهباللسانوالذكر،سواهمادوذبايلاسماعليهالمدلولالحسمى

آحديحوهمفلاأ()ظ/7،لنفسهيرادلااللفظلأن،مدلولهمعاللفظ

المعنى.منعليهيدلمادونالمسبحهواللفظان

هذاعن-روحهالله-قدلستيميةابنالعبامنابوشيخخاليوعبر

ربكباسمناطقاسبح:المعنى:فقال،وجيزةلطيفةبعبارةالحعنى

اسصه،ذاكزاريكسبح:المعنى،ربكاسمسبح!وكذا،بهمخكفما

المخانللهفالححد.قدرهايعرفلمنلكن،رحلةتساويالفائدةوهذه

نعمته.تمامونسأله،بفضله

إلاتدوفيمنتعباوذما>:تعالىقالا:قالوالهم)1(،ثالثةحجة

مسمياتهاهعبدواوإنما[لح0:]يوسفسميتموهآ(2أشصا

اجلمنولكن،الحسمياتعبدواإنما:قلضمكصاانه:والجواب

كاذبةآسماطمجردوهيوالعزكلما،كاللأت،باطلةأسحا!نحلوهاانهم

وعبدوها،آلهةسموها:فإئهم.الحقيقةفيلهامسمىلا،باطلة

الاسحاء؟مجردإلاالإلهجةمنلهاوليسلها،الإلهيةحقيقةلاعتقادهم

وهذالمسصياتها،حقائقلااسماءإلاعبدوافحا،الحسمىحقيقةلا

اللحممنأكلتماتفيقالوأكلها،لخحا،:البصلقشورسحىكمن

:فيقال،واكلهخبزا،:الترابسحىوكمن،مسماهلاأسصهإلا

46(.-5؟ص/أ:الفكر""نتائج:انظر)1(
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حقيقةلافإنه،الهت!مفيأيلغالنفيهذابلالخبز،سمإلااكلتما

هذهفتأمل،الاسممجردإلالم)1"الحكمةوما،بوجهلإلهيتها

تعالى.كلامهفيالشريفةالفائدة

>فسبح:قولهفيالباءدخولفي)3(الفائدةفماقيل)3("فإن

قوله:فيتدخلولم4![،:]الواقعةأق/18(*7-(ألعظيصربكباشم

.[1.لأعلى]ا*(برلأعلىأرثكآشرسبح>

آخر،معنىدونالمجردوالذكرالتنزيهبهيرادالخسبجح:قيل

تسمىولهذاعمل،معوتنزيهذكروهو،الصلاةمعذلكبهويراد

لانهللباء؛معنىفلاالمجرد)4"؛التسججحريدفإذتسبجخا،:الصلاة

المقروناردكتداذا،باللهسبحت:تقوللاجر،لحرفيتعدىلا

كأنكالمراد،ذلكعلىتنجيهاالباءأدخلت،الصلاةوهو،بالفعل

صل:تقولكما،ربكباسمناطفااو؟ربكباسممفتتخالصحح:قلت

فياللامدخلت-اعلم-واللهالسرولهذا،بالععحهناطقااومفتضخا

الخسججحوالمرادأ[:]الحديدوألازضى<آ!ؤت!ماللهسبم>:تعالىقوله

سيح:موضعفييقلولم،والطاعة،والخضوعالسجود،هوالذي

لسحؤتدتدستحدمنودله>:قالكما،(والأرض!)السفواتفيماالله

لارلابثعدألذينإق>:تعالىقولهوتأمل!أ[،]ادرعد:<وألا!ض

فكيف[0602لأعراف]ا<ص:*و7هي!جدوتول!ويسبحونالمت!-عاعنيسشكبروذ

)1(

)2(

)3(

الح(

)5(

)ث(.منسقطت

)ص/46(.الفكر"ة"نتائجةانظر

"الحكمة".)ق(ة

)!تى(.منستهط!

".الأرضفيوماأحماواتافيما"يسحلئهأق(:
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لتسبيحفصار،الخاصياسمهالسجودذكرلما>ويصحبحونهـد<:قال

.إياهوتنزيههم،لهذكرهم

،1(-
الشاعرةقالقد:قالوا،رابعهشبهه

اعتذر)2(فقدكاماذحولأيبكومنعليكماالسلاماسمتمالحولإلى

الاعشى)3":!ولوكذلك

فيمبغؤمالحاءباسميناديهدااة!!

ا"4عليكحاالسلاماسم"ئم:قولهواما،لهملااعليهمحجةوهذه

فلا؛الأولارادفإذ،الححية:ايضصالسلاموا،تعالىاللههو:فالسلام

وان،اسمهبركة:ايعليكحا،(الحاللهاسمثم:قالفكأنه،إشكال

لفطهوباسمه،المدلولالحعنىبالسلامالمرادفيكون؟الخحيةاراد

بالاولةفيرادعليكما،الحسمىهذااسملم:اوالحعنى،عليهالدال

يرادمماونحوه("،بطة"ريد:تقولكما،المحنى:وبالحانى،اللفظ

كأنه،حسنةنكتةوفيه"،فيه)المدلولوبالاخراللفطبأحدطحا

عيهمرانابلمني،ينقطلاجابىعليكما،باقياللفطهذائماراد:

دائضا.

)2(

)3(

)!<

!(.5-4لاا)ص/الفكرلا:"نخالج:انظر

)ص/97(!،:"ديوانهفي-عنهالله-ارفيربيعةبنللبيدالبجت

فيماالمؤلفقال-كماوالصواب،النساخم!خطأولعله.إالأصولفيكذا

وصد!ه:(،74!)صى/ة"ديوانهفي،الرمةالذيالبجتأذ-سجأتي

-%تخؤنهماإلاالطرفيخعشلاا+

"متعوم".:إلى)ق(فيودحرف

)ق(.م!والحثبب"!السلامود(:)ظ

)ق(.فيليست
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لفظه،حكايةوهذااخر؟بجوابالبيتعن)1"السهيلياجمابوقد

،الحولبعدارادوإتما،لحيخهعليهمالحمليمإيقاعيردلم"لبيا:فقال

بالبيت،فيهنطقالذيلوقتهمسئفاكان"؛عليكم"السلام:قالولو

بالخمليماللفظإنحاةاي،اللفظعنعبارةهوالذيا،سمذكرفلذلك

المستقجل،بالزماذيتقتدفلادعاء،السلامأنوذلك،الحولبعد

زيذا("،ارحماللهمالجمعة"بعد؟يقال،ائهترىا،،لحيخههووإنما

بعدلياغفر"اللهم:يقالإنمالي"،اغفراللهمالموت"بعدولا:

أردتفإن،لحيخهواقعوالدعاء،للمغفرةظرفا"بعد("فيكون(1،الحوت

"بعد:فقلت،الفعلبلفظصزحتللدعاءظرفاالوقتتجعلان

إنحاالظروفلأنيكذا"،الفطاو،اسلماوبكذا،ادعوالجمعة

نهيا.اوامزا،)ظ/لأب(اوخبزا،فيهاالواقعةالاحداثبهاتقيد)2"

والدعاء،،واليمينب،،)ق/8كالطلاق،المعانيمنغيرهاواما

لحينواقعةهيفإنحا،المعانيمنوغيرها،والاستفهام،والتمني

انت.الجمعةيوم"بعد:قالمحنالطلاقيقع)3(ولذلكبها،الحطق

لأخرجن((،والله.الحول"بعدقالا؟ولو،لحينهمطلقوهو((،طالق

اوقعلااناردت"يقولانينفعهولا،الحالفياليمينالعقدت

الحولا"بعد:لقال؟ذلكرادلوفإنه!الحولبعدإلا،اليمين

)1(

،2(

)3(

!يدأبوالضرير،المالقيالخحعميأصبئبنأححدبنعبداللهبنعبدالرحمنهو:

6وغيرهنف"1.9"الروض!صاحبوهو،اللخةعلماءصن!الححهيليالقاسموابو

ت)581(..إليهالإشارةتقدمتوفدالفكر،"نتائجكتابهفيهذاوكلامه

و"مجت)2/162(،":الرواةو"إنباه)3/3؟أ(،الأعياذ(":"وفياتانظر:

187،.)صى/ةاالهفيان

"يريد"!:)د(

"."ددأ()ظ
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اطلقك".الجمعة"بعداو("،احلف

الظروفلأن؛بالظروفلقيدتفإنما،والخبر،والنهي،الأمرافأما

الأمردوذ،بهوالمخبر،بهالمأمورلفعلفيهايقعإنماالحقيقةفي

ريدا"اضرب:قلتفإذابهما.النطقلحينواقعانفإنهماوالخبر،

فانتالأمر،وأما،الجمعةبيومالمقيدهوفالضرب"،الجمعةيوم

فالمتقب"،الجمعةيومزيد"سافر:قلتإذاوكذلك،بهامرالحالفي

الحمعة("،يوم"اضربه:قولهفيانكماالخجر،لايهالمخبرباليوم

إلاللظروفتعلقفلاانت،امركلابه،المأموربالظرفالمقجد

"إلى:قاللبيذاانفلووأحدا،بائاكلهالبابرجعفقد،بالأحداث

لااانأرادولكنه،لحينهمسلفالكانعليكما"؟السلامثمالحول

الذيلاسمذكرولذلك،الحولبعدإلاوالوداعبالتسليماللفظيوقع

له((.ظرفاالحولبعدماليكوذ؛بالتسليماللفظبحعنىهو

.-الدهرحمه-وبدائعهأعاجيبهأحدمنالجوابوهذا

المشروبة،الحقيقةهوهناالحعروفوالحاءالماء("،"باسم:قولهواما

:وصدره)1"،الرقةلذيوالبيت،الذهنيةالحقيقةتعريفعرفهولهذا

نجتخونةماإلاالطزفينعشلاا-!

ارادانهالغالطفظن."،الما-..باسميناديه"داع؟فالثم

"مآما"،وهو،الصوتبهذاولدهادعتاوانها،الظبجةصوتحكاية

لفظبينالاشحفهـاكو!لماالعرالشاعروإنمامراد!؟هذاولي!س

المعبراللنهظهوكأنهصوتهافصار،بهوصوتها،الصتسوب"الماء("

فيه.ماوبيان،الأع!ىالىإنسبتهقليلشبلتقدم)1(

3"



وهذا،المشروبالماءهذاباسمتصوتفكانها،المشروبالماءعن

لله)أ".والحمد،الوضوحكايةفيوهذا،"مامآ"صوتهالأن

فائدة

كجراللهاسمأن)3(:العربيبنبكرابووشبخهالسهجلي)2(رعم

-تعالى-واسمهمنها،يخبقمادةيستلزمالاشخقاقلأذمشتق؟

اريدإنانهريبولا.الاشخقاقفيستحيل،لهمادةلاوالقديم،قديم

باطل+فهو،اخراصلمنمستمذوانه،المعنىهذابالاشتقاق

المولا،المعنىهذايريدوالم،بالاشتقاققالواالذينولكن

الإلهية،وهي-،تعالى-لهصف!علىدالانه:ارادواوإنما،بقلوبهم

والرحيم،والغفوروالقدير،كالعليمأ؟"،الحسنىاسمائهكسائر

ريب،بلامصادرهامنمشتقةالأسماءهذهفإنوالبصير.والسسمجع

هذهعن()ق/9جوابكمكانفما.لهمادةلاوالقديم4قديحةوهي

("."اللهةاسمهبا!ثتقاقالقائلينجوابفهو!الأسماء

ملاقيةانهاإلابالاشتقاقنعنيلاانا:الجميعع!الجوابئم

منالفرعتولدمنهاممولدةانهالا،والمعنىاللفظفيلمصادرها

لجسوفرغا""اصلا:منهوالمشتقللمصدرالنحاةوتسمية.اصله

احدهحاانباع!جارهووإنماالاخر،منتولداحدهحاانمعناه

،2(

)3(

)41

وحدها.()قمن

51(.)ص/الفكرلما:!نتائجفي

الحصانيف،صاحب،الفقيهالحالكيالأندلسيالتربىبنعداللهبن!حمد:هو

ت)330(.

.(0/2791):"السيرو)ا،(0"21/3:ا(الصلة":نطرا

.""كالعطيم:()ق
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.وزيادةلآخرايتضمرر

الاسماء")1(؟احداثلفظمناخذتامثلةالفعل"إن:سيبويهوقول

منهااشعتقواثماولأ،بالأسماءتكلمواالعربانلاالاعتبار،بهذاهو

لابالأسحاء،كالتخاطبضرورجمما،بالافعالالتخاطبفإن،الأفعال

هووإنحامادجمما)2(،اشتقافهوليسهنااففالاشتقابينهحا،فرف

والمتصمنمشتالا،-بالكر-:المخضحنأ3(شمي،تلازماشتقاق

تعالى--اللهاسماءاثتقاقفيمحذورو،ا،منهمشتفا-:بالفتح-

المعنى.بهذا

لح،أئدةفا

>!صص.قولنامن،للهنعئا"الرحمن"يكونادقوماستبعد

علم،(""الرحمن:وقالوا1[،:]ألاناتحة(الريضالرحمىأدله

ويدلقالوا:.اللهاسممنبدلهوقالوا:ثمبها،أينعحسالاوالاعلام

فليس،كيرهفيهيحثاركهلاباللهسترعلم"الرححن"انهذاعلى

)!(
ولهذاوالجصير،والسميم،والقديرالعليم:هيالتيكالصفاتهي

القرآنفيوروده-ايضا-عليهويدل:قالوا.تعالىغيرهعلىتجرجمما

[،ه:]طه!*؟*ا(أشتوىألعرشعلىآلرحمق>:كقوله،قبلهلماتابعغير

الذممطهذامن>.2[-1]الرحصنا<-أآلقزءانا(ا8أظ/علمصإ-!7الرخن>

الأسسماكاشأنو!ذا02[،ة]أ!ك(لرحمندونمنلنصركولكوجخدهو

1(لي

)2(

)3(

)4(

)5(

01(11/21:ا"لكتاب،)ا

تحريف.وهوا"بادياشخقاقهوليساهنا"فالاستعا!ة)ق(:

فيه"."الحتضحنود(:)ق

ص/53(.):الفكوإ"نتائج؟انظر

لمق(.فيليست
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.الموصوفدوذذكرهاعلىيقتصرلاالصفاتلان!المحضة

؛اليانعطفوكذلك،ممتنعفيهعندي"والبدل:السهيليقال

كلها،المعارفاعرففإنه،تبيينإل!يفتقرلاالأولالاسملأذ

الله؟وما:يقولواولم06[:]الفرقاذ<الرحمنوما>:قالواولهذاوابينهاأ1(،

وكذلكالثناء،بهيراد،وصففهو-الاعلاممجرىجرىوإن-ولكنه

وإنما،ونحوهكغضبانالمبالغةابنيةمن"الرحمن"انإلا("،أ)الرحيم

فإن،كالتحنحةونونالفآخرهفيكانحيثمنالمبالغةمعنىدخله

"غضبان("فكأن،الصفةهذهوكذلك،تضعيفالحقيقةفيالتخنية

مضارغااللفظفكانوالسكر،الغضبمنلضعفين)2"حاملو"سكران"

-اضا-انهمدرىا،،الحقيقةفيضعفانالتحنحةلأن؛التحنحةللفظ

الحكمان:فقالوامتلازمحنلشيئينكانتإذاالبناء،بهذاالتحنيةشبهوا!د

اشتركفقد)3(واحد،لشي؟السمكانه"النون"واعربوا،والعلمان

حسينان("ياحسناذ"يا:فاطمةقولومنه،التخنيةوباب"فعلان"باب

غضابين،:يقالفلا،جمعهامتخعالت!يحهولمضارعةلابنيها،النونبرفغ

)4"،المثنىنونينونلاكماتنوينهوامتخع،!بانة:ليقالفلا،تأنيثهوامتخع

ومعنى.ب(أق/9لفطاإباهالمضا!عتهالتنيةاحكاممنكحيرعليهفجرنخ

عنالانباء":والرحيم"الرحمن؛الصفتينبينالجمعوفائدة

كلامه.تم"وعامةخاصة(او)،واجلةعاجلهرحمة

)11

،2(

،3(

الم(

."لجتهاوا":()ق

مغاير.بخطأد(فيصححتلكنكامللا!9:ود()ظ

(1.و!الخ!ائجأق(م!والخصويب"فقالوا("ود(:)ظ

)د(.م!ساقطهناإلى(".."لابخيها.:قولهم!

ا)وإ.)!،:
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علىدالةفإنها،ونعوتاسماءهي-تعالى-الرباسماء:قلت

اسمهفالرحمن،والوصفيةالعلميةبينفمهاتئافيفلا،كحالهصفات

صفة؟هوحيتفمنوصفيته،اسميتهتنافيلاا،ووصفه--لعالى

فيو!د؛اسمهوحيثومن-،-تعالىاللهااسمعلىتابغاجرى

العلم.الاسمورودبل،تابعغيرالقراذ

غيرمفرذمجيئهحسن-،-تعالىبهمختصاالاسممهذاكاذولما

صفةاعلىدلالتهينافيلاوهذا،كذلك"الله"اسمهكحجيء،تابع

قطيجىءولم،الألوهيةصفةعلىدالفإنه"الده"،كاسمه"الرححة"

والسحغاوالقدير،العليمبخلافوهذامتبوكا،بل،لغيرهتابغا

لابعة)1(+بل،مفردةهذهتجيءلاولهذونحوها،والبصير،

وصفة،اسم"الرحمن"أذبهالكيطهر؛البديعةالنكتةهذهفتأمل

جم!غا.بالأموينالقراذاستعمالوجا!،لاخر1احدهماينافيلا

مناحسنهومع!ىففيه"؛الرحيم"الرحمنبينالجحعواما

بهالقائمةالصفةعلىدالالرحمناذ:وهوذكرهما،اللذينالمعنيين

للوصف،الاولفكاذ،بالموحومتعلقهاعلىداذوالرحيم-،سبحانه-

أنهعلىدالوالشاني،صفظالرحمةأذعلىدالفالأول،للفعلوالشاني

باتمؤضمين>و!انقولهفتأمل4هذأفهماردبوإذ،برحمتهخلقهيرحم

.[171:]الوبةا!<فيرجيودءوفبهصإنإ>[43:]الأحزاب<؟.؟رحيصا

بالرحمة،الموصوفهو"رحم!"ذفعلمبهم""!حم!:قطيجىءولم

ا،كتابفيتجدهاتكادلانكتةوهذه،برحمتهالراحمهووا)رحيم"

صورتها.لكتنجللم،قلبكمرآةعندهاتنفستوان

)ق(.فيليست!تابعه1)ب!!)1(
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فائد*)1(

.عديدةفوائد"الله"بسمفيالعامللحذف

فلو)2"،اللهذكرسوىفيهيتقدمانيخبغيلاموفىانهمنها:

للمقصود،مناقضاذلككاذ؛فاعلهعنيستغنيلاوهو،الفعلذكرت

الله،اسمبهالمبدوءليكوذللمعخى،اللفظمشاكلةحذفهفيئوكاذ

لاولكنشي؟،كلمن.ومفاهاكبر"،"الله:الصلاةفيتقولكصا

،الجنانلمقصودمطابقا31(اللسانفياللفظليكوذالمقدر،هذاتقول

فيذكرهلجردفكما،وحده[للهإلاذكرالقلبفييكونلاانوهوة

لسانه.فيذكرهتجرد،المصعليقلب

عملكلفي")بالتسميةالاب!داءصححذفإذاالفعلاذومنها:

مناعمالحذففكان!فغلمنبهااولىفعلوليس،وحركةوقول

منه.اعمالمحذوفكان؛ذكرتهفحلايفإنالذكر،

يدعيكأنهالكلمةبهذهالمتكلملان؟أبلغالحذفانومنها:

به،الخطقإلىحاجطلافكأنه،بالفعلالخطقعنبالمشاهدةالاستغناء

وكلالفعلهذاب،أظ/8انعلىدالةا،01)ق/والحالالمشاهدةلأن

الحالشاهدعلىوالحوالة-،وتعالى-تبارلثباسيههوفإنمافعل

قيل:كما،الخطقشاهدعلىالحوالةمنابلغ

ويعشقيحبأهوىمنغيروهليهمنالعواذلقولعجبومن

)1(

)2(

)3(

الح،

55(.)صك/:الفكر!"نتائج.انظر

""الله"المحم)ق(:

وحدها.)ق(!ناللساذ(1ا)في

)ق(.!نلصتثظت
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،1أفائدة

،االرحيمالرحمنالله"بسم؟المصنفيناقولطائفةاستشكل

،بالصلاةدعاءالواوبعدالفعل:وقالوا"،والهمحمداعلىاللهوصلى

قلت:لوالخبر،علىعطفهيحسنلاوالدعاكاخبر،قبلهوالتسمية

فيوالتسمية،الكلاممنغئالكاذلك"؟اللهوغفربزيد،"مررت

ادله.بالممكذاافعل:المعنىلأنالخبر؛معنى

هؤلاء:قالهعماوالجواب،بالسلفالاقمداءاثبتها:امنوحجة

كلايمعلىالجحلةعطفتوانماخبر؛علىدعاغتعطفلمالواوان

اللهوصلى،الرحيمالرحصناللهبسما"قلت)2(::تقولكأنك،محكيئ

وهذا(101هذا"اكتباووهذا"،هذا"اقولاومحمد"،على

فائدمه)3،

اوجه:ئلاثةمنباطلالرححه"،بحعخىاللهمن))الصلاة"قولهم

ربهممنصهطؤت>عيتهم:قولهفيبينهحاغايوتعالىاللهان:احدها

[ا.ألاه:]البقوة<ورخحة

تختصاوالصلاة،مسلم!لبعالرحمةاسؤالان:الثاني

مناالعلماءمنكحيرمنعولهذا،ولالهلهحقوهيألح"،والهجم!ح!النبي

ا.فعينعلىالترحممنأحديمنعولم،غيرهمعيننعلىالصلاة

)2(

)3(

)4(

56(.ا)ص/الفكر"+"نتائجةانظر

)ق(.من"قلت"

بعدها(.فما-ا)ص/57:الفكر""نتائج:انظر

أ.أظ(منمظ
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خاصةوصلاتهشيء،كلوسعتعامةاللهرحمةأن:الثالث

.عبادهبخواص

:وجوهمنمشكلالدعا-"،لبمعنىالعبادمن"الصلاة:وقولهم

فيإلاتكونلاة3والصاوالحشر،بالخيريكونالدعاءأن:أحدها

الخير.

بعلى،إلأتعدىلاو"صليت"؟باللامتعدى"دعوت"أن:لثاني1

الصلاةانعلىيدلوهدا،صلىبمعنىليسبعلىالمعدىوأ)دعاء((

الدعاء.بمعنىليست

:تقول،لهومدعوامدعؤآيقتضيالدعاءفعل)1(أن؟التالث

صليت.تقوللا،ذلكيقتضيلاالصلاةوفعلبخير،لكاللهدعوت

مناظهرتباينفأيلحبمعناهليسأنهعلىفدل،لكولا،عطيكالله

إلىد3وإلاخافإياك،الحقائقإدراكعنيعميالتقليدولك!هذا،

ارضه.

،الصلاةاشتقاقفيحسناكلافاالسهيليالقاسملأبىورأيث

الحنوإلىترجعتصرفتحضثاللفظة"معنى)2(:قال،لفظهوهذا

فيضافومعقولأ،محسوشايكونوالعطفالحنوأن)3"إلا،والعصفأ

العلوأنكما،عنهيحقذسماعنهوينفى،بجلالهيليقمامنهاللهإلى

منهوالمعقول،الأجسامصفاتمنهفالمحسوس،ومعقولمحسوس

،الصفاتفىموجودكثيرالمعضىوهذا.والإكرامالجلالذيصعة

)ق(.11(صعطتمن

ا"....الصلاة"معخىود(:)ظ>2(

.!لان،11:،)ق)3(

5؟



منوهو،للمعقولاتوصفة،للمحسوساتصفةيكونو"الكبير")1(

ومضاهاة،الاجساممشتابهةعنتقدسوقد-،-تعالىالرباسماء

محسوسة.غيرمعقولةالحعانيهذهمنإليهفالمضاف)2"،الأنام

قولك:من،وعطفحنو-،قلناه-كمافالصلاةهذاثبحساوإذا

الرحمةتكونبأنفأخلق،وعطفته]صلاك[)3(حنيحسا:ايأ"صمليت"

علينا"،اعطف"اللهم:تقولوحنوا،عطفاتسمىكماأ4"،صلاة

:"الشاعر)ب(01)ق/قال،ارحمنا:اى

تم1.4الولدعلىتحنوكماعليهوتعلفيلهلينيفيزلتوما

انعطفنفسهمن[لراحموجدهاإذا،القلبفيرقة:العبادورحمة

صلىفإذا،وفضلجودللعباداللهورحمة،عليهوانمنىالمرحومعلى

وانعم.عليهأفضلفقدعليه

ا،بعلىمتعديةفهيالعبد؛مناو،اللهمنكاذتإذاالافعالوهذه

إلىكلهارجعتفقد،غيرهإل!عنهتخرجلابالخير،مخصوصة

ا:اي،معقولةصلاةوالرحمةالدعاءمعنىافيانهاإلاواحد،معئى

يقدرالالانهالدعاء؟العبدمنثمرته،محسوسغيرمعقولانحناء

الصلاةتخخلففلم،والانعامالإحساناللهمنوئحرتها،منهاكثرعلى

)1(

)2(

)31

)51

"الئتائج!.منوالحثبت"الكحير،أ:الاصولفي

الصفةكوذلأننظر!فيههناالسهيليذكرهوصا"،يضاف"فماود(:)ق

امحلا،ال!لفعنتردلمالتيالمجملةالألفاظمنمحسوسةكيراوصحسوسة

الصحئالمعخىبهأريدفإذفيها،التفصيلمنفلابد،والجهةوالحيز)الجسملفظ

35(.34-)2/السخة"!منهاجانظررد،الباطلالمحنىبهاريدوإذقبل

"التائج"-منوالحثبتخطأ،وهوإصلاتك!)ق(ة

نظر4انخقالوهوود()ظمنسقطهاإلى.!..وعطفحو"قلناه:قولهمن

و"النتائج".)ق(منوالاشدراك

للح!ري.246(31/:""ر!هـا،دأب:انظر،لهقصيدةمناوسبنلمعنالبيت

6؟



عنها.الصادرةئمرتهااختلفتإنمامعناها،في

يخخلففلم،محسوسانحناءوالسجودالركوعهيالتيوالصلاة

باختلافذلكوليس،والمحسوسالمعقولجهةمنإلأفيهاالمعنى

منالمشتقاللفظفيواتفقب،بعلىكلهاتعدتولذلك،الحقيقةفي

صارفقد؛عليهدعوت:اي،العدو"على"صليتيجزولم،الصلاة

ذإ،إليهراجاكان!ان،الرحمةمعنىمنوابلغأرق)1"الصلاةمعنى

شدةمنعليهينعطفولا،المرحومعلىينحنيراحمكلليس

)2،.الرحمة

)3،ئدةفا

هذاالمصدرمنالفعلاشخقاقفيحسئافصلأللسهيليرايت

المصد!انالمصدر؟منالفعلأ(أظ/9اشتقاق"فائدة:قال،لفظه

"اعجبنيةكقولكعتها،يخبركماعنهيخبرالاسماء،كسائراسم

هوالذيالاسمكانعنهواخبرالمصدرذكرفإذاريد"،خروج

للمضاف.تابعإليهوالمضاف،بالاضافةمجروزالهأ4(فاعل

الاخباريكنلمللمصدر،الفاعلالاسمعنيخبرواأنارادوافإذا

يكونأنعنهالمخبروحق،لغيرهاللفظفيتابعمخفوضوهوعنه

انهعلىيدلحرفاعليهيدخلواانإلايبقفلم،بهمبدوغامرفوغا

فعلوهلووهذاالأسصاء،فيمعافيعلىالحروفتدلكما،عنهمخجر

."قدأ"ش(لىا(1)

و"الخخايج(".(أقمن!الرحمةشدة"من)2(

أض/67(+:الفكرإ"نحائج)3(

.ا""النخائجمنوالحثبت(فاعل"الذي:وأ!(.""الفاعلود(:أظ41،
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يستحيلوالحدثا،اللفظفيالحدثوبينبينهحاجزاالحرفلكان

فوجبمحلها،عنالحركةانفصاليستحيلكما،فاعلهعنانفصاله

يشتقاأنإ،ييقفلم،للمعنىتابملانه؛منفصلغيراللفظيكونأن

معنىاعلىدالا،عنهالنيابةفيكالحرفايكونلفظالحدثلفظمن

الفعلوهو،إليهبالمضافالمضافاتصالمتصلاويكون،كيرهفي

علىويدل،بالتضمنلحلثعلىيدلفإنه،ثالحللفطمنالحشتق

إلىالفعللفظإضافةيستحيلإذ،إليهمضافلاعنهمخبرالاسم]أن[)1(

بعينه،الشيءهوالمضافلأن؛الحرفإضافةكاستحالة،الاسم

وإنما،نفسهفيمعنىعلىيدلو،،بعينهالشيءهوليسوالفعل

عنه.مخبزاكونهوهو،الفاعلفيمعئىعلىيدل

علىيدلوهو،نفسهفيمعنىعلىيدل)2(لاكيف.قلتفإن

؟.الحدث

هوبالمطابقةعليهوالدال،بالتضفنالحدثعلىيدلإنحا؟قلنا

ا،يضافلاانوجبدمومنو"قتل("،"ضرب("لاو"القتل"،"الضرب"

بعينه،بالشيءيتعلقالتعريفإذ؟التعريفآلاتمنبشيءيعرفولا

يثئىلاانوجبثمأ(أ)ق/أومن،غمرهفيمعنىعلىيدلبلفظ،

انوجبادمومن،كالحرفيمنىانو!بدمومن،كالحرفيجحعولا

معنىاعلىذدلماالحرفأنكما،كالحرفالاسمفيعاملايكون

فياثرلهكما4الغيرذلكلفظفيأثرلهيكونأنوجب؛كيرهفي

ا،سم،معنىتضمنلأنهالزوائد؛ذوالمستقبلعربوإنما،معناه

و"الياء"،المخاطبعلىو"التاء"لمتكلم،علىتدل"الهمنة("إذ

ا.""النخائجمنذيادة()1

دالأ".يكونلا"كيف)ق(ة21(
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نأكما،فأعربضارعه،الاسممعنىبهاتضمنفلما،الغائبعلى

بنيهالحرفمعثىتضحناذاالالممم

وهوالحدثمعنىتضمنا-وانفإنهمالأمر"1والماضي"واما

وهي،كيرهفيمعنىعلىالدلالةمنالحرففيهشاركافما-اسم

وجهمنالاسمالفعلضارعإذاحتىبناءهما،اوجب،الحرفحقيقة

أقربوكان؟الحرفمضارعةعنخرج؟للحدثالتضمنكيراخر،

.تقدمكمابالأسماءشبفا

كون-وهوالاسمفيمعنىعلىالفعلدلالهمنقدمناهولما

وامضمزاالاسمذلكعنيخلولاانوجب-عنهمخبؤاالاسم

ولامضمزاالفاعلتذكرولاتذكرهفإنك.الحدثبخلافمطهزا

11(0مقربغذايتيما+برمسغبمذييؤمعفا)طفصأو>:تعالىقولهنحومطهزا

منلابدوالفعل3![]الأنبجاءة<لصحلؤة>و!!اهـ:وقولهأ[ه-14]ادجدد:

الاسم.منالحرفبعدلابدكما؟بعدهالفاعلذكر

دالأكونهوهوالحصدر؟منالفعلاشتقاققيالمعنىثبتفإذا

صيغةإلىالااللاثةالأفعالمنلحتاجفلا؛الاسمفيمعنىعلى

بلفظواشبهأخفلانه؟الماضيلفظهيالصيغهوللك،واحدة

)1(،المحدثاحوالاخلافعلىالدلالةتقومأنإلا،الحدث

الفعل.صيغةفتختلف

قولهم:منالظر!ة"ما"بعدصيغتهتختلفلم)2(كيفترىالا

مخجؤاالحدثيريدونلأنهمطائر"؛طاروما،برقلاجماافعله"لا

.""الحدث:96()ص/:"لالائجفي(11

ود(.أظمنسقطت21(
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،الحدثأحوالمنحالولالزمنتعرضعيرمن،الإطلاقعلىعنه)1،.

فعلواوكذلك.الفعلابنيةاخفوهي،اواحدةصيغهعلىفاقتصروا

لنذرهتم(لتمأنمءأنذرتهمسوأ"علنهض>ةتعالىقولهنحوالتسويةبعد

ا؛[أ39:]الأ!هـا!<إ*9*،ص!حتوتأشوأتمأدعوتموهم>:وقوله6[:البرهأ

تقييدغيرمن،الاظلاقعلىوالصصتالدعا-بينالتسويةارادلأنه

صيغةوهيواحدةصيةإلىإلايحتجلمفلذلك،حالولابوقت

ا.سبقكما،الحاضي

:اضربإثلاثةعلىإذافالحدث

لاحواختلافوإلى،فاعلهعنالإخبار)2"إلىيححاجضرب!

امخجزاالفاعلكونعلىدلالة،الفعلمنهب()ظ/9فيشخق،الحدث

.الحدثأحوالاخحلافعلى)3"دلالهابنيةوتحجلف،عنه

من،الاطلاقعلىفاعلهعنالإخبارإلى)"(يحخاجاوضرب!

نحو%ابنيتهتختلفولا،الفعلمنهفئش!ق،حالولابوقتتقييدغير

الظرفجة."ما"وبعد،الخسويةبعدالواقعالفعلمنذكرناهما

ذكرهإلىيحتاجبل،فاعلهعنالإخبارإلىيحخاجلاوضرب!

".الله"سبحاننحو:،مابعدهإلىمضافا،الإطلاقعلىخاصة

)5(
القصدفوقع،والتنريهب()ق/11العظمةعنينبىءاسمو"سبحاذ"

وجبولذلك،بالأحوالاو،بالزمانلتقييدات11منمحرداذكرهإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

"به(101[(:النتائج11في

."الخبرا":()ق

.ا""اسخدلالهت)د،

."..إلا.يححاجما"وضربأق(:

".سبحان"فإن":و"النتائج،"اللهسجحاندافإذ(:)ق
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وويله)1(،،إياكنحو.بالذكر،إليهمقصوبكلنصبيجبكمانصبه

إلىيحتجلمحيثفعل،منهمايشتقلممصدرانوهما،وويحه

فحكمهما،بزمنتخصيصهماإلىاحتيجولافاعلهما،عنالإخبار

إليه.مقصودلأنه؛كنصبهونصبهما"سبحان"(،حكم

شيخناقولفي("،ضربته"زفيا:بالذكرإليهمقصودلأنهانتصبومحا

ضمير،بلا،("ضربتا"رفيوكذلك،الخحويينمنوكيره[)2(]الحسينبيا

مذهبوهو،عاملهعلىيخقدملاالحعحوللانمقدفا؛مفعولأنجعلهلا

كانوإن،مقدممفعولإنه:النحويينقولعندييبعدلاولكن.قوي

الاسم،فيعامللأنه؛كالحرفوالفعل،العاملعلىيخقذملاالمعمول

لاكما،الفعلعلىيتقذمأنللاسميخبغيفلا،فيهمعئىعلى)3(ودال

أخذقد"ضربت"زثا:قولكفيالفعلولكن،الحرفعلىيتقدم

؟المفعولوأما،صيعاجلهومنعطيهفمعخمده،الفاعلوهو،معموله

ترىالا،الفاعلعلىكاعخمادهعليهالفعلاعخمادليسإذ،بهيبالوافلم

بأبعدنميهالعاملالفعلعلىتقديمهفليس؟يحذفلاوالفاعليحذفانه

الشيخ.قالكماإليهبالقصدفينتصب"؛ضربته"زيداواما،حذفهمن

الحويينمناحذااعرفولم،كلامهاعجبمنالفصلوهذا

إليه.سبقه

)د(.من)1(سقطت

الترجمة.وصصادراا"النمائجمنوالحصويب!(""الدمحنتالأصولفي)2(

.الطراوةباب!المعروفعبداللهبنمححدبنسل!حانالحسينأبووهو:

الحعدودين.النحاةمنوكانأ"52(،ت

.(135أص/:"التع!ينو"إشارة(،)4/701:"الرواة"إنباه:انظر

."ا"وذاك:ود()ظ)3(
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افائد-)1،

مصدر:"مصدر"،بحروفا!يدإنمصد!؛:ونحوهللضربقولهم

صادراالمصدرإذ:الكوفيينقوليقويفهومصدرا)2(؛يصدرمحدر

ا"صادر"،هذا:علىواصله،اصلهوالفعل،مثهمشتقالفعلعن

اوبابه.صائمفيوعللوزور"!"صومفيهتوسعواولكن

الموضعاكأنه،المحخعارةالصكاذجهةعلىهو:الممحهيليوقال

منه)3(.نشأتالذيوالأصل،الأفعالعنهصدرتالذي

يخره.عنصادرلاعنهمصدورأ4"يعنياوكأنه.قلت

:يقولأذيحخاجفالكوفي؛القولنعلىالمجازمنولابد:قال

امصدر،ذواي،حذففيهقدر))مصدر".قيلفإذاصادر،الأصل

المصد!امناستعارةمصدزانسميهونحن،وبابه"صوم"فييقدركصا

ا.الصكانهوالذي

)5(فائدة

انفسها،فيمعانلهاليسلأنها؛عاملةتكوناذاالحروفاصل

الالحم،وهو)6(،نقسهفيمعناه[لذيوامايخرها،فيمعانيهاوإنما

اكلفيالحرفيعملانوجبوإنما،غيرهفييعمل،أنفأصله

73(.لأ-2:ا)ص/الفكر""دائج:انظر)1(

.صدرا("ايصدر"!صدر:)ق()2(

.""عنه؟"الخخائجإ)3،

صادرا".لاكه"مصد،)ق(:"مصدر!،)د(:(الح

7(.)ص/الح:الفكر""نتائج)5(

)د(.فيصؤبتثمخطأ،وهواأغيره"1ود(:)ظ)6(
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الالفاظلانعملا؟فيقتضيه،معنى5اقتضالأنه؟فيهمعنىعلىدلما

ناوجبمعنىعليهدخلبما)1(الحرفتشبثفكما،للمعانيتابعة

العمل.هووذلكلفظا،بهيتسبث

فنذكر،العاملغيرع!فنسالعاملا،يكونانالحرففأصل

العمل.سلبهاوسبب،تعمللمالتيالحروف

بعضى،فيبعضهاعملقدجملةعلىتدخلفإنها"هل"،فمنها:

فيلمعنىفدخلت،الفاعليةأ()ق/12اوالابتداءعملإليهاوسبق

هذاقبلالسابق)2(بالعاملفاكتفىمفرد،اسمفيلمعنىلا،الجملة

.ونحوهالابتداءوهو؟الحرف

لمعنىدخلالحرففان"،خارج"أعحرو:نحولما"ال!مزةوكذلك

عه؛الجملةانقطاعيتوهمولا،عليهالوقوفيمكنولا،الجملةفي

الجعلة،فيلعمل،فيهذلكتوهمولو،عليهيوقفلامفردحرفلأنه

كمالها،واقتضاءهعليهاودخولهبهاتعلقهفيهاأثرهيظهورليؤكدوا

فصاعدا،أحرفثلاثةصنكلماتكانتحيثواخواتها،"إن("فيفعلوا

إظهار!الجعلةفيفأعملوها"،ولعلهوليته!"إنهعليها،الوقفيجور

توكيدأرادواوربمابعدها،الواقعبالحديثتعلقهاوشدة،رتباطها

)ظ/011،:نحوحرفي!،منمؤلفاكانإذا)3"،بالجملةالحرفتعلق

عنه،السامعذهولخيفأو،عليهلوقف)4(توهمفربما"هل"،

الحرفذلكوقام،عليهلسامعينبهزائدحركتالجملةفيفأدخل

(.)قصنوالحثبت،ةعماا:ود()ظ(1)

".و!النتائج)ق(صنوالحث!ت"دابالعملود(:)ظ)2(

.،إذ":ود()ظ)3(

.(1"وهم:()ق(؟)
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سمعفإذا"،بقائمزيدو"مابذاهب("،زيد"هلنحو:العمل،مقام

النفيذكرعندهتأكد،الثبوتفيتدخل،وهي"الباء(1المخاطب

اهلاعملولذلك]عخه[)1"،منفصلةغيرالجملةوان،والاسـفهام

بالجملة.]لتسبحها[)2"النافية"ما"الحجاز

في"الباء"بإدخالوتأكيدهالتعلقذلكفياكتفىمنالعوبومن

النصب+هوالذي،العملعنالتأثيرفي)3(نائبةوراهاالخبر؟

"ما("لم!ماركة"هل"،فييختلفواولم"ما"،فياختلفواوإنما

يؤكد،الجملةفيأثرلهايكونانا!ادوافحين،النفيفي"ليس"ل

والعملا،النصبوهو"ليس("،كأثرألائرذلكجعلوابها،]تشئئها[)4"

والوهمو"كأن"،و"لعل""ليت"!،كلمةلأنها؟أقوى"ليس"بابفي

"ما"عنالجملةانفصالدوهمإلىمنهأسرععنهاالجملةانفصالإلى

السابق.الابخداكامعنىوابظال"لس!"إعحالمنبديكنفلمو"هل((.

لأنه،؟منهمأحديعصلهالم"،قائمإلاريدا"ما:قلتإذاولذلك

نفي،بعدإلاإيجائاتكونلا"إلا"لان"ما"!عن"ريد"انقطاعيتوهم

لقديمعنديعملوهالمولذلك"ما("،عنالجملةانفصاليتوهمفلم

مبدوءايكونأنالنكرةرتبةمنليسإذزيد"،قائم"ما:نحوالخبر،

المخاطبيتوهمفلمقبلها،ماعلىالاعتمادمعالاعنهامخجزأبها

إعمالهاإلىيحتجفلمالسببلهذاقبلها،"ما"عنالجملةانقطاع

!ه.تأثيرهاعنمستغنئا،دخولهاقبلكانكماالحديثوبقي،وإظهارها

)1(

)2(

)3(

الم(

.،"النتائجمنوالمصويب!،عنده)1تالأصولفي

"."النتائجمنوالحصويب"ل!بهها"!الأصولفي

.ا""النتائجمنوالحثبت،محتحلة(و)ق""ثابتة:ود()ظ

و"ألائ!".أد(منوالحثتوظ(،ا)قفيتحرف
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العطف،حروفحكم!سحكمهعاطفاكاذفإذ"لا"؟حرفوأما

ولاقائمزيد"لانحو:عاطفةتكنلموإذ،عاملمنهاشيءولا

انفصالطيتوهملالأنه،الجملةفيإعمالهاإلىحاجةفلاعمرو((،

بالأولىتشعرالئانية"لا"(معالواولأذ؟عمرو""ولا:بقولهالجملة

الجملةوبقيتإعمالها،إلىيحتجفلمبها؛الكلاموتربط،محالة،

"لا((.دخولقملكانتكماالابتداء،فيهاعاملأ

"؟.قائمريد"لا:وقلت،تعطفلمفلو:قلتأب()ق/2فإن

قبلها،ماالكلاماكثرفيبهاينفى"لا"لأنيجور؛لاهذا:قلت

القيمة<يؤمىاقمعملا>:سبحانهوقال.لا:فيقالطزيد"؟قام"هل:تقول

("أقسم"ما:قيللوما)1"بخلافهنا،بعدهالمانفئاوليستأ[:]الثتجامة

"،قائم!يد"ما:قالوافلذلكبعدها،لمانفئاإلاابداتكونلا)2""ما"فإن

"(،قائمزيد"لاقالوا:ولوعنها،الجحلةانقطاعتوهميخشوا)3(ولم

(!اقسمالا]في!"هي(""لا"وان،موجبةالجملةاذيتوهماذلخيف

،النكراتقي[وكذلكعمرو"ولاالدارفيزيد"لا:فتقولتعطفانإلا

ادخلوهاقدالخكراتفيانهمإلا23[]الطور؟لالخوفبهاولاتاثيم<>:نحو

باب)؟"فيابعدالنكرةلأذ"ليس("؟بلهاتسبجفاوالخبرالحبتد!على

.الكلامبأولالصمخبدادااشدوالمعرفة،المعرفةمنالابخداء

فإنلا؟أمعاملةاهي،اختلاففيهافللنحويين؟للتبرئةالتىواما

.بالحدبتشب!هاإظهارعلىحرضا"إن("اعملوافكماعاملةكانت

)11

)2(

)3(

)!(

)ق(.منسقطت

)ق(.منسقطت

"يجتنبوألا.:()ق

("."النتائجمنقبلهـاالحعكوفاتبينوما>ق(،من
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مركببعدهاوالاسمسيبويه!أ(-،إليهذهب-اكماعاملةغيركانتوإذ

فيه.الكلامفليس،الفخحعلىمبنيمعها

قال)2(:ا،بعضهمعندالمتادىفيفعاملالندأء؛حوفوأما

ونحو"ها"نحوبالمنادىتصويتالنداء)3(انالآنلييظهر"والذي

منتقدمكما،ذكرهوالىإليهبالقصدإمنصوبالمنادىوان"يا"!؟(،

0منصوبإنه:عنهالاخبارعنمجرداذكرهإلىمقصودكلفيقولنا

دونه،الاسمفيالحملوجودبعاملليسلثدأء11حرفانعلىويدلك

92[:]يوسف(هذاعناغرصيوسفو>،"اقبلزيد"صاحب:نحو

كماأاللفظعلىينعتتراهالا.كالعملبئاءفإنهعندهممبنياكاذوان

ا.عملهوإبقاءحذفهجازلماعاملاالنداءحرفكانولوالحعرب؟ينعت

والفعلالحضارع؟فيوالجوازمالنواصبعملتفلم:قلتفإن

دخولقبلالحضارعإذثمبعض،فييعضهعملقدجملةبعدها

الالعمم،موقعوقوعهوهو،بعاملورفعهمرفوكا،كاذعليهالعامل

الابتداءمنعكما،العملمنالحروف5هذاالعاملهذامنعفهلا

انقطاعيخعحىأذإلا؟العملمنالجملةعلىخلةالدالحروف

واخواتها.("إن"في!خيفكما،الجحلة

وجهين:منب1فالجو

(أب)ظ/0معنوئا-كان-وان"المبتدا)فيالعاملاناحدهحا:

.عدهتعمل"لا"فإذها،عمامخخلففيهوالكلام.345()1/:""الكتاب:انظ!)1(

)ص/لالا،.الفكر"ة"نتائجفىالسهحلي:هوالقائل)2(

يا"ا."أنالائج":9في)3(

"ونحوها".ا)د(:)؟(

الابخدأء1[.لا)ق(:)5(
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كلحقلان؛منهاقوىولكنه،معنويالمضارعللفعلالرافعانكما

وعقلأ،معنىمرفوعنهكماوحسا،لفطامرفوعايكونانعنهمخبر

أأ"،الفعلعنهالمحدثلانه؛المفعولدونالرفعالفاعلاستحقولذلك

كذلك؟اللفط]في[)2(يكونانفوجب،المعنىفيرتبةارفعفهو

الاسمموقعفلوقوعهالحضارعالفعلرفعواما.للحعنىتابعلانه

الرفع،استحقاقفيقولهيقوقلم،لهالتابعوالاسمعنه)3(المخبر

منأقوىاللفظيإذ؟العملعناللفظيةالحروفمنشيئايمنعفلم

)ق/113(لضعفالميتداةالاسماءيعضفيذلكوامتغعالمعنوي،

.للمبتداالسابىالعامل"الحوقوةالحروف

الجملة،فيلمعنىتدخللمالحروفهذهان؟الثافيالجواب

واإمكافي)6"اونفىمنللحدثالمتضمنالفعلفي")لمعنىدخلتإنما

بالجملة،لاخاصةبالفعليتعلقكلهوذلك،غيرهاوجشاءاونهى

!مالاسماء،فيالجرحروفعملوجبكمافيهاعملهافوجب

إليهاسبققدجملةعلىداخلةتكنولمفيها،معنىعلىدلتحيث

لفظي.ولامعنويعامل

علىتدخللاوالجوازمالنواصبان.يعلمانينبغيومحا

سبيلفلاالاسماء،موضعفيلحصوله،الاسمموقعالواقعالفعل

.!"النتائجمنوالتصويب!،"بالفعل:الأصولفى()1

لما.النتائغ9منزيادة)2(

لما."به:والصوابالاو"الن!افغالأصولفىكذا)3،

.!(1"وقلهتود()ظ(لحا

أد(.منسقطتفي("لحعخىدخلتإنحا،"الجحلة)5(

))إنكار!.ود(.)ظ)6(
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هوماعلى)1"ولاالأسماءعلىتدخلانوجوارمهاالأفعاللنوأصب

ونفت،للاستقبالخلصته؛الفعلعلىدخلتأإذافهي.موقعهاواقغ

لالجملة.لابالفعليثسمعئىاوهذا،الحالمعشىعنه

ونقض،عاملةانهابعضهم!عمفقدالاستثناء؟في"إلا"واما

عمرو"،إلاجاءنيو"مازيد"،إلاأحدقام"ما:بقولهمأ2"عليهذلك

كتوصيلبعدها،الاسمفيلعملإلىالفعلمو!علةااانهاوالصحيح

يكسرهذاوليسبعدها،فيماالعملإلىالفعلمعهالمفعولواو

فبماالعصلالحروفجحيعاستحقاقوهو:،قدمناهالذفيالأصل

موصلةكانتإذالانها؛والأفعالالمفردةالأسماءمنعليهدخلت

إلاقام"ما:لمحلتفإذا.العاملةهيفكأنها،عاملوالفعل،للفعل

"قام:قلتلوكما،الإيجابمعشىعلىلفعل1اعحلتفقدذيد"،

)3"فكذلكعمرو،عنالفعلنفيمقام"لا"وقامتعحرو("،لاريد

زيد"،إلاجاءني"ما:قلتاذالزيد،الفعلإيجابمقام"إلا"(قا!ت

آخر.عملاإعحالهاعنفاس!غنوا،العاملةهيفكأنها

"الواو"جاءتفإئما،عواملتكنلموإن،العطفحروفوكذلك

فقد.بالفعلعنهماالإخبا!فيالاسمينبينلتجمعمنهاالجامعة

يتقدرالعطفحروفوسائر،الثانيفيالعملإلىالفعلاوصلت

وإذأ.الجحلعلىالداخلهالحروفحكمفتكوذافي،العاملبعدها

عضرو"،وقامزيد)؟("قام:قلستفكأنكوعمرو("،ريد"قام.قلت

لدق(.من)1(

لدق(.من)2(

"فلذلك".ود(:)ظ)3(

أق(.منسقطتزيد،قامقلتا:نمكأنك"وعحرو،)؟(
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الحروففيتقدمققد،الجحلعلىكالداخلةالحرو!هذهفصارت

الحروفتستحقمافيهاالعملمنتستحقلاانها،الجملعلىالداخلة

.والافعالالمفردةالاسماءعلىالداخلة

الجملة،فيإعمالهاوتركهمالتوكبد"لام"تقدمماعلىونقيس

القسممنقبلهامالتربطبل،فقطالجملةفيلمعئىتدخللاانهامع

القسم،دونليذكرونهاإنهمخىفيها،الأصلهوهذابعدها.بما

كقوله:)1(باليمينالمخاطبعندفخنتصعر

)2"لأميلالصدودمعإليكقسفاواننيالصدودلامنحكإني

."قحفا":قالفلذلك،اقسمقدأنهعلم"لأمنحك("،:قالحينلأنه

منوغيرهاالحروفإعمالاصولبجميعمحيطالأصلوهذا

فيالحروفمنوغيرهاللأفعالالعملاسرارعنوكاشف،العوامل

غيرها"فيعاملةتكوذانالأسماء،امتناعسرعلىومنبهةالأسماء،

اعلم.والله،السهيليلفطهذا

)3(فائدة

حقة3الاالمعانيعلىدليللانهبالأواخر؛الإعراباختص

العلموحصولتحصيلهبعدإلاتلحقهلاالمعانيوتلك،للمعرب

مدلولهترتبكمابعدهالاعرابب()ق/13يترتبانفوجب،بحقيقخه

خط.وهو""بالخهي:ود()ظ(1)

الايت.فىالخحريفبعضالنسخفيوقع)2(

دالكخاب""ثواهدمنوهو،لهقصيدة!نالانصاكيمحمدبنللأحوصوهو

.(48)2/:""الخزانة!انظر،،1/091)

.82،)صى/تالفكرا""نتائج!)3(
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الحعرب.فيالوصفهوالذى

)1،فائدة

تساهل،ذلكونحوالواو"،و"تحركت"متحرك"حرف:قولهم

وا!رفاحمز،الىحيزمنالجسمانتقالعنعبارةالحركةفان،منهم

،عوضلانه،بالحرفالحركةتمومانومحال،الصوتم!جزء

هوالحقيقةفيالمتحركوانما،بالعرضتقومأ()ظ/11لاوالحركة

.الحرفمنهيخرجالذيالحنكاو،اللسانأاو،الشفتينمنالعضو

فيحدثالنط!،عندبالضمالشفتينتحريكعنعبارةفالضصة

قصروان"واؤا"،كانامتدإن،للحرفمقارنخميصويتذلك!

"ضصة".كان

،بالحرفالنط!عندالشفتينفتحعنعبارةالفتحةوكذلك

مدتوإن،نصبةاوفتحة:يسمىالذي،الخفيالصوتوحدوث

.الكسرةفيالقولوكذلك،دتحةفهيقصرتوإنالفا،كانت

،بالحرفالنطقعندالحركاتمنالعضوخلوعنعبارةوالسكون

فلذلك،يخقطح:اي،ذلكعندفينجزماصوتالحرفبعديحدثفلا

اوسكوثا؟.انقطاعهوهو،الصوتبانجزاماعتباراجزفا؛تلعححي

الساكن!بالعضواعتجارا

سميتوإذاالعضو،صفةمنهووكسر"،،وضم،"فحح:فقولهم

يرتفعلانه؟الصوتصفةمنفهيوجرا"وجزماونصبا"رفعاةذلك

اكسرهما،عندوينخفضفتحهما،عغدوينتصب،الشفتينضمعند

ص/83(.):نفسهالحصدر)1(



سكونهما.عخدوينجؤم

،الإعرابحركاتعنلجر،ووالنصبب"الرفع:عنهعبروأولهذا

الصفاتهذهانكما،وسبببعاملإلايكونلاالإعوابأأ(إذ

تكونإنحاوخفضونصبرفعمن؛الصوتإلىتضافالتن

يعبرانللطيفة[أ2(1الحكمةواقتضتالعضو،حركةوهو،بسبب

وأنالإعراب،وهو]لسبب[31(،يكونعماسببعنيكونبما

البناءفإنالبناء،احوالعن"والسكونوالكسروالضم"بالفتح:يعبر

يعجرانالحكمةفاقتضت.العامل:بالسببعنيو،بسببيكونلا

الموجودةالحركاتإذالة)4"؛بغيروجودهيكونبماالأحوالتلكعن

إلىالمضافةالصفاتتكونكما،بالة"إلا)تكوذلاالعضوفي

)6،.الصوت

وإنالحرففإذ،النحاةعلىباستدرافيليسهذاادن)!(وعندي

الاعراضفإن،محلهلحركةتبعا،بالحركةيوصففقدعرضاكان

فقدهذاوعلىمحالها،بحركةتتحركفهيبأنفسها؛تتحركلموإن

جحلة.الإشكالاندفع

)د(.منسقطت"الاعراب"إذ)1،

(.!الائجمنوالح!ت"اللفظ!ة،:الأصولفي)؟(

"."النتائجمن!الحثبتسبب"!عن:الاصولفي)3،

آلة".لغيروجودهكوذ"بما)ظ(:)4،

إلايستقيملاالمعنىأذصحققهواسحظهرو!الائج[".الخحـهجميمفيكذا)5(

.إلاا[9بحذف

.الا"الحوصوفتود(>ظ،6)

-.الله-رحصهالقيملابنالكلام>7(
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كيرا،فحسنة؛الألقاباختصاصفيذكرهاالتيالمشاسبةواما

فييقولولنولهذاالاخر،علىمنهاكلايطلقونالنحاةمنكثيزاان

اخره،!فعة:يقولونولا،اخرهضمةرفعهعلامةمرفوعريد(":"قام

الاخر.علىمنهماكلإطلاقعلىفدل

فائدمه)1،

بهاالحقتو"سينتها("نونا،بهاالحقتالكلمة""نونت.تقول

"زويتها("؟:قلت!ائابهاالحقتفإنكافا،بهاالحقتو"كؤفتها"سينا،

بابامن)2"اكثر"طويت"بابلأدنو؛وإعنمنقلبةالزايألفلاذ

بشيءهوليس"زييتها(":بعضهموقال.((وقوة"حوة

فائد-)3(

فييدخلفلاووصلها،الكلمةفصلبينالتفرقةفائدتهالتنوين

فيكثرولهذا.بعدهعماا()ق/14انفصالهعلىاعلامةإلاالاسم

تضفلمفإذا،بالاضافةالتخصيصإلىاحخياجهالفرطالنكرالت؛

المعارفتكادولا،مضافةكيرانهاعلىتنبيهاالتنوينإلىاحتا!ت

عنالأكثرفيلاستغنائها؛الكلاممنقلفيماإلا،ذلكإلىتححاج

والمبهمكالمضمر،بحالالإضافةفحهيـصورومالاءتخصيصهاريادة

وقفا،الخنوينعدمعلةوهذه،باللامالمعرفوكذلالث،بحالينوذلا

.يضافلاعليهالموفوفإذ

الاصللأن؛المعنىهذاعلىبالدلالةالساكنةالنونواختصت

)1(

)2(

)3(

278(-31/:ا""الخصائصوانظر.86()ص/تالفكرياأنخائج1

+ا"و":)د(

8(-)ص/لأالفكر":"دحائج
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المدبحروفتكونانالأسماءعلىالطارئةالمعانيعلىالدلالةفي

فهيعليها!قدرفمتى،الثلاثالحركاتوهيوابعاضها،واللين

قدالمعربةالأسماءواخربها،شبهافأقرب)1(تعذرتفإن،الاصل

سبيل،عليهاأخوىحركةلدخوليبقفلم،الإعرابحوكاتلحقتها

ولأنها"الحركاتتلاثمن)2(سثبعةلانها؟واللجنالمدلحروفولا

لخفائها،الساكنةالنونيها:سيءفأشبه!والتغيرالإعلال)3"عرضة

.الإعرابعلاماتمنوانها،الزيادةحروفمنوانهاو!حكونها،

.بعدهماإلىواحتياجه،بفاعلهلاتصاله؛الفعلينونلاالعلةولهذه

(فائدس)!

."ثالة)وياءثانيهوفتحاولهضمالتصغير:علامةجحلت

"التصغير.:فقال:الحهحليإليهأشارما-أعلموادله-ذلكوحكمة

ئالمةالجمألف!فيزيدوقد،مقابله.والجعالمصغر،أجزاءتقليل

التانيث؟كعلامةاخزاتكنولم،ثالثةياءمقايلتهفيفزيد"فعالل"،!

هيالتيوالصفة،المعنىفيالؤيادةحسبعلىاللفظفيالؤيادةلأن

صفهبخلافجزء،دونمنهب()ظ/11بجزءتختصلاالجسمصغر

بينالفرقبهيقعبطرفالحيواناتجميعفيمختصةفإنها؛التأنيث

المناسبةمعنىعنالمنبحةاللفظفيالعلامةفكانتوالانثى،الذكر

واقعةصفةعنمنبئةفإنهاالخصغير،فيالياءبخلاف،اللفظفيطرفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.!"تعددتلم:ود()ظ

.ا""مشتقة:(ق)

.!(للإعحاا":()ق

)ص/98(.الفكر"ة"نآئج

ود(.)ظفيلي!ت"ثالثة"وياء
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اختصتاقدالالفلأن"الفا"؛لا"ياء"وكانتالمصغر،جملةعلى

اختهاهيالتيالفتحةكانتكما،أولىبهوكانتالتكثير[)1(،1بجمع

كحا،الشعةإلىبهويشار،الكثرهعنينبىءالفتحلان؛أولىبذلك

ا،شفتيهفمحكثير،شي؟عناخبرإذا-يطبعه-والأعجمالاخرلستجد

والضم)2(،والسعةالكثرةعنينبىءالفتحكانواذا،يديهبينماوباعد

للشيءالمقللتجدكما،والحقارةالقلةعنينبىءضده)3"هوالذي

ساعةاذكرجن!اللهرسولفعلكحاايد،اوفمبضمإليهيشير

يفتحها)3".ولموضفهاأصابعهجحعقإنهيقللها)4"،بيدهواشار،الجمعة

لوجهين:التصغيرفيلهامعخىفلألواو،وأما

!نلم"الفعول")6(،نحو،الجحوعمنضرلبفيدخولها:أحدهما

بالتكثير.االتقليلفيلتبسالتصغير،افيعلامةيجعلونهايكونوا

يكنالمإذاالت!غير،علامةبعدماكسوإمنلابدانه:والثاثي

ابلليتقا"مفاعل("،في]التكثير[)7"علامةبعداماكسركماإعرابحرف

او"روي"ب"جهل("،"علم("قابلواكحاتضادا،وإن)ق/؟أب(،اللفظان

فلما"شريف"،فهوب"شرف""وضيع("فهوو"وضع"ب"عطس("،

)2(

،3(

،4(

)6(

الأ(

"الخخائا.منوالححجت"الذكير":االأصولفي

المعة".!علىود(:)ظ

01!لما"صدره:ود()ظ

رضي-هريرةابيئحديثمن)2!8(رقمومسلم)3519(،رقمالبخاريأخرجه

-،كهالله

وفيه:،علاقمةبنسلحةطريىمن)4952(رقم"الجخاري!فيالتقليلصفةجاءت

اهـ.يزهدها":قلخاوالخخصر-الوسطىبطنعلىانملتهووضع،بيده"وقال

".الحفعولنحو"المجموعود(:)ظ

ئج".النظ9منوالمثبمسا"التكسجر(:الأصولفي
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"الالف(1وامخخعتأ1(،كسرهإل!منهايخرجوالحلاالواوإدخاليمكن

اولضملأجلقبلهاماوفتحالياءتعينتلها،الجمعاصللأجل

كحر.إلىضممنيخرجلحلآ،الكلحة

أ2،فائدة

للواجب،فالرفع،حكمهفياوومنتفوممكنواجب:الأفعال

مااو،للحنفي-الحركةعدمهو-الذيوالجزم،للممكنوالنصب

الافعال:قلتسئتوان،يخالفوقد.الأصلهوهذا،حكمهفي

واقع"،تضرب"هل:نحوالرفعفله؛الاسمموقعواقع:اقسامثلاثة

ذا"اريد:نحوالنصبفله،الاسمتأويلفيوفعل"ضارب".موقع

فله،تأويلهفيولااسمموقعواقعلاوفعل"."قيامك:اي((،تقوم

يقم"."لم:نحو،الجزم

أ3،ئدةفا

نحوفيها،الواقعةالاحداثإلىالؤمان،ظووفاضيفتإنما

بهالاختصاصهافهيفيها،وو[قعةلهااوقاتلأنها؟ريد"يقوم"يوم

بتلكتختصلالانها؟المكانظووفبخلافوهذااليها،أ"اضيفت

مكاذ"هذانحو:،الإضافةحسنتغاليااختصتفإن.الاحداث

وربما!سواء"القاضييجلس"يوم؟بمنزلةوجموذ،"القاضييجلس

كقولهبها،لاتصالهافيهاتقعلااحداثإلىالزماذ()اسماءأضيفت

ود(.)ظفيتحرفت)1(

19(.)ص/:الفكر"أتائج)2(

79(.-39)ص/:"نفسه"المصد!)3(

!."اضيف؟ود()ظ)4(
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وقد،الزمانظروفمنفالليلة187[:]القرهألصيام<ليلة>!تعالى

نابعفالكلامفيجازفلمافيها،بواقعوليس،الصيامإلىاضيفت

فيه-وأقغايكنلم-وإنالحدثهوالذيالاسمإلىالظوفيضاف

لفظوأقحم،معئىالحدثإلىمضافوهولفظا،الفع!إلىاضافوه

لشموائبورفعا،للغرضوتخصيصا)6"،للمعنىإحرأزا)1"الفعل

انكعلمزيد"،قام"يوم:قولكالمخاطبسحعإذاححى،الاحخمال

لصياما"؟"ليلة:قولكمكانقلتولوزيد،فيهقامالذيالحوم:تريد

فهذاأ3"،الليلفيالصياموقوعإلامعئىلهكانمازيد"صيام"ليلة

إلىالظووفإضافةإرادتهمعندالفع!لفظإقحامعلىحصلهمالذي

والخبر.الحبخداذلكعلىوقس،الأحداث

وكذلك،معناهفيصارتوقدالظوففبحنزلة"ريث"واما

بوقت"اذهب:بعضهمقولفيالصعنىلأن)4(((تسلمو"ذي"حيث"

الغعتواقصت،المنعوتحذفتفلما،سلامتك:اي(،ت!لم")ذي

الوقت.وهوالمنعوتإليهتضيفكنتماإلىاضفته،مقامه

الذاعيقولحك!ااحكطقيعلىعنديوهو:السهيليفال

بذي"اذهب:فقولهموتبقى"،"تعيث!)7(:تقولكما"تسلم")6(

)11

)2(

)3(

)!(

)3(

)6(

الأ(

01!!"إقراف،ةود(أظ

"وتحصينالما."النتالبما:وفي،الأصولفيكذا

"فهو((ا.ود(:)ظ

.!"نا":د(ف>ظ

."...لوقت"اذهبود(:و)ظ!تسلمبذي"اذهب)ق(:

متجه.وهو)د(،فيتكر!ت

لما.ئجلاا"و(ق)من
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لحلا؟بخسلماذهب:يقولواولم،منيالقولبهذااذهباجمما!"(،تسلم

بقول:اي،تسلمبذي؟قالواولكن،واحطةدعوةعلىاقتصارايكوذ

المنعوتالقولوحذفوا،المعنىهذايريدون"تسلم"،:فيهيقال

عليه.الحالبدلالةاكتفاء؟بذي

قوله:وأما

سالطعاماأ1"يحبونمابآيةة

لاذ؟الوقتبمعنىأ(أ!ق/5ههناوهي،العلامة:هيفالاية

للمؤقت.علامةالوقت

منهاكاذما؟الفعلإلىالزمانظروفمنإضافتهيجوروالذى

(أظ/12!"يومين("مثخىكانوماإليها،إضافتهجارمتمكنا،منفردأ

هوالذيلظرفهمضافايقعإنماالحدثلأنإليها؟يضفلمونحوه

آخر.وقمبلذكرمعنىفلا؛لهوقت

فقولك.،الحعنىفيللطرفنعتإلمهاالمضاففالجملةوايضا:

لاوالفعل،الحعنىفيفيه"ريدقام"يوم:كقولكزيد("،قام"يوم

ينعتانيصحلاكماالاثناذ،إليهيضافانيصحفلا؛التثنيةيدخله

بالواحط+الاثنان

لمعمرو(")2"،قاميومزيا"قام:قولكاذوهو:ثاكووجه

)1(

)2(

:وصدره،الكلاب!عحروبنليزيديتعجز

تحيما!عنيمبلغمنألا*

518(.61/ةوهـالخزانة"046،،)1/:"لم)الكشابانظر

والستظهر،العجارةفيالن!الج"دانسخواخعلفت."..يوما..".:بالأصول

محجت.هوماالمحقق
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اهووما"كم"،لجوابواليومان"متى"،لجوائايكوناذإلا،يصح

الىاليوميناضفتفإذاصلا،"متى"لجوابايكوذلا"كم"لجواب

"متى".لإلايكونمالاويينالكميهبينلجمعكمناقضاصرت،الفعل

يرادقدلأنها؟الفعلإلىلمجموعةإضافتهاجاء)1(فربما("،"الأيامواما

غيراوكذلك،وغيره،والحول،والأس!بوعكالمئهر،الفرد)2(؛معخىبها

،قتضتإليهاضفتهالولانك،الفعلإلىيضافلا،1وبعد"!"قبل،المتمكن

ا،فيهقامالذياليوم؟أيزيد،؛قام"يوم:قولكيقتضيهماإليهإضافتها

والبعدية.القيلثةمعخىابطالإلى)3(يؤوللأنه؛وبعد"قبل"قيمحالوذلك

منافيهماالفعلإلىإضافتهمنفيمنع)؟(ابعينهيوم"سحر"واما

هذا.علىفقس،اللاممعنى

[]فائدة

؛مقصورةتكوذاذالخمسةالأسماءقياس(:)السهيليوقال

تقلبقبلهاماوانفتحتحركتإذاوالواواحو"،"ابواصلها:لأذ

الأسماءهذهولكنلغاتها-إحدىهوا-كمامقصورةفخكونالفا،

الاضافة.عنوالانفصالالإفرادالحافيواخوهاحذفت

وجبلماالتخوينإذ)6(:الحذفتعليلفياسياخنابعضليوقال

قيل:كماراشا،حذفوها؟الماكنينلالتقاءالمنقلبةالألفحذف

01"جاز["؟"التاب!في()1

!الصفرد،.:!التابهفى2(لي

."يؤدجمما،:أد(31(

01!"فيحتنع:ود()ظ()4

.(1"6-"9ص/):نتابالفكر!9في)5(

.!كريبتحريفوهو،الطبعاتعامةوعليه!،بعلبك"في)ظ(:)6(
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اولا)1،اخرنمصيراخيرإل!يفضيالأمردأممط

المحذوفة،الحروفرجعت،التنوين]عقة[)2"وزالتاضيفتفإذا

وقال،المقصو!ةالاسماءفيمقدرهوكمامقدرافيهاالإعرالبوكان

.النحاةبعضبهذا

حروفوليست،إعرابعلاماتأنهاعنديفيهاوالأمر:قال

يعودلاكما)3(،الاضافةفيإليهايعودلامنهاوالمحذوف،إعرأب

إذا،وابياخي:تقولانكذلكوبرهان.و"دم""يد"منالمحذوف

الإعرابحركاتلاذ؛ودمييدي:تقولكما،نفسكإلىاضفت

فلو،الجمعواومعهاأ4"تجتمعكما،المتكلمياءمعتجتمعلا

نفسك:إلىالإضافةفيلقلتإعرابحرف"اخوك"فيالواوكانت

لأنها"الياء"فيالواوفتدغم،مسلميهؤلاء؟تقولكحا،احيهذا

فإذا)6"4إعرابعلاماتغيرهعندوهي(،)سيبويهعندإعرأبحرف

زائدة،وهي)7(4المتكلم)ق/!1!"ياءمعتثحتالجبمواوكانت

وهيأ8"الفعل"لام"يحذففكيف،إعرابعلامةغيوهعندوطي

المحذوفةالحروفليستانهالكوضحفقدإ؟منهابالبال!احق

الأصلية.

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)2/253".الفريدإةو"العقد)8/901"،الخزانة"ةإفيمنسوبكيرأليت

".النتائجإمنوالمثبت"،عنه"وزال":و)قعند"،"وزالتود":أظ

ود(-ظ9فىلجمست

تجتحع".لا"كحا)الائج"(:نسخوبعض،)قفي

.(؟/1)ة،"الكتابانظر

للأنجا!في.)1/258(:،"الإنصافانظر،الكوفيونوهم

كحر،."وهيود":)ظ

)قما".من
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ا،القلبدوذبالحذفاعلتولم؟بالحروفأعربتفلم؟قيلفإذ

؟.المقصورةالأسماءوهيكعلتها،عتتهممالنطائرهاخلافا

والمعنىجسد،اللفظأنوهو:،لطيفجوابذلكفيقلنا:

منه،والنقصاذفيهوالزيادة،واعتلالهصحتهفيلهتبعفهو4رؤح

وازيادةمناللفظيعتريمافجصيع؟كذلكالروحمعالجسدانكما

يكثرأنإلااللهم،المعنىفييكونمابحسب)1(يكونفإنما،حذف

فيه،دورمالكثرة،اللسانعلىتخفيفامنهافئحذف،كلمةاستعمال

و"لم،!يء""ايفي"ايشا":كقولهمبمعناها،المخاطبولعلم

ح!.ابل")2

عنقطعتفإذاالحعنى،في)3(مضافةالخمسةالأسماءوهذه

اواخرهاانمع،لهتبعاللفظفنقصى،المعنىنقصوافردتالإضافة

الحذفوكان4بحذفوإمابقلبإماتغييرهامنفلابد،علةحروف

حالفيلفطهايتمانهذاعلىيصبغيوكانا.قدمناكما،أولىفيها

،أخمن"الخاء"يخلواانكوهواانهمالامعناها،تمكماالإضافة

يكوذماالكلامفيليسإذفيها؟الحاصلالاعرابمنأبمنو"الباء"

ولم،الغرضينبينفجمعوا؛الإضافةدوذالإفرادحالفيإعرابحرف

فيالاعرابعلاماتهيالتيالحركاتافمكنوا،القباسيناحديجطلوا

الحركآأنتقدموقدلحالاضافةفيوليننمأحروففصارتالافراد؛

ألم(الرفععلامةبعينهاهي"،أ)اخ:قولكفيالتيافالصمة،الحرفبعض

)1(

)2(

)3(

.""هو:""النخائجفي

".ابال"لم:)د(

"اد""ود(ة)ظ

)ق(1منسقطت
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الحعخىتيحواكحااللفظليتحموا،يحدبها")1الصوتأذإ،"أخوك"في

حركاتتطويلمعيحخاجواولم،الاسمبعدماإلىبالاضافةب()ظ/12

محذوفيعادلاكمارأشا؟الكلمةمنحذفماإعادةإلىالإعراب

.ا"ودميد"

تنبيفاالمحذوفبإعادةفيهااللفطصححوافإنهم؛الخثنيةوأما

و"ابوان"،""اخوان:فقالوا،ألفإلىالانقلابوهو،الاصلعلى

كقياسهالأصلفيقياسهلان]ورجوان[)2(؛عصوانقالوا:5!ا

بابهايكنفلمودم!")3(،"يديأصلهما:فإنو"دم"،"يد"بخلاف

والإفراد.التنيةفيفيهماالحذففاسخمرو"رجا"،"عصى"كباب

.؟إضافةولاتحنجةفي"ابن"في)4"المحذوفيعودلافلم:قيلفإن

"،واسم"ابنفيالوصلالفالمحذوفمنعوضوالأنهم:قيل

نأومنعهمواب"،"اخبخلاف،والمعوضالعوضبينيجمعوافلم

(فرارا)اولهمافيالتنالهمزةواب(""اخفيالمحذوفمنيعوضوا

همزتين.اجخماعمن

الهمزةمنليعوضوايكونوافلم،بالهمزةحمأفاصله"حم"واما

والب.كأخفجعلوه،اخرىهمزة

)2(

)3(

)4(

)5(

الحصولت".11ود(ة)ظ

بدليلأثبتماالصوابولعل"ومطوانلماو)ق(:"وبطوانلاعضوانود(:)فا

البحر-ناحيةوهورجا،:مىوالرجوانلعدها،عا

فقيل:)دمى(!تالميمفيوإخ!لفوا"يدي!منالدالسكونعلىجمعوا

.بالسكون:وثيلا!تحبا

ود(.)ظمنسقط!

فروا،."أولهاود(:)ظ
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"ابنون"؟.دون"بنون":جمعهفيقالوافلم)ق/116(:قيلفإذ

فإنهاالتثنيةبخلاف،وغيرهبالكسرالتغييريلحقهقدالجحع:!يل

لابدالسلامةجمعأنراوانهم!،بحالالواحدلفظفيهايخغيرلا

والخفض،النصبفيقبلهامامكسورو"ياء("ا،الرفعفي"واو"منفبه

أ".شيءأمنهيخذفمالمحالحالهفأشبهت

قالوا:كما"ابنات":يقولوولم،التثنيةفيالعلةهذهوليست

يختلف.لئلاالمذكر"جمععلىالمؤنثجحعحملوافإنهمابختاذ("،"

تاء"!"،"واو"منمبدلآ"اخت"فتاء؛"و"بنت""اختواما

اقدالمذكرراواانهمههناذلكعلىحملهموانماو"تخمة"،"تراث"

فييقولواانالقياسوكان))اخ"0فقالوالإفراد،فيلامهحذفت

حرفالخاءتلكلكانتذلكفعلواولو!"سنة"،"اخة":الحؤنث

فيالمحذوفيعيدوااذيمكنهمولموالإفراد،الإضافةفيإعراب

منامكهمولاالمذكر،لفظلفظهفيخالفاللفط،إلىالإضافة

تاءقبلمالأذالتذكير،فيامكنهممابالحركاتالصوتتطويل

الحوطنفياللفظنقصانامكنهمولا،إعراببحرفليسالتانيث

فيلتكونتاء،بإبدالهاالاغراضبينفجمعوا،الحعنىفيهتمالذي

الاسحمتماممنالإضافةحالوفيللخأنيث،علفاالإفرادحال

قبلها،ماوسكنوا،تقدمكما،تتميمموطنهوإذ،الأصليكالحرف

بالواو،إشعازاالكلمةاولوضمواالأصلي،1الحرفبمنزلةلتكون

"بنيت(".منلأنهابالياء؟إشعارا"بنت("فيوكسروطا

كانواكحااواسهففتحوا"واو"او"ياء،منهالمحذوف"إد"الايج(ا:فيبعده)1(

.إ"...شيمهيحذفلملويفعلون
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تانيث:فييقولواولم"،وبنت"ابنة:"ابن"تأنيثفيوقالوا

.تقدممحامستقرأةذلكفيوالعلة"اخت"،إلا"اخ((

حروففيهاالمدفحروفو"فيك"؟و"فاك""فوك":فولهمواما

ذا:والفرق،و"حميك""و"ابيك"اخيك"فيتقدممابخلافإعراب

لزممافيهايلزمفلملانفرادها،)1(؟إعرابحرفقطتكنلمالفاء

فيو"جعلففي"،"هذا:يقولونتراهمالاو"الباء"،"الخاء"في

الحتكلم.ياءمعفيثبخونها"مسلمي(1،:يقولونكمافي("،

تراهمالااخواتها،بخلاف،إعرابحرفأنهاعلىيدلكوهذا

حركاتعليهاليتعاقبميفاالواومنابدلواكيفالافرادحالفي

ثأالتنوينلأذهبهاميفاليبدلوهالملوإذ،التنوينويدخلها،الإعراب

العلة،!التاضيفتفإذاواحد،حرفعلىالكلمةوبقيتالإفراد،

ميما.قلبهاإلىيحتاجوأفلم،التنوين]امنوا[)2(ححث

31،؟.ايلأضافةحالفيالاعرابعلاماتاين:قلتفإن

الاحوالفيصحغهالغير:قلتشئتوإنفيها،مقد!0قلت

.الإعرابحرفهووالمخغير،الاعرابهوالثلاثة

إلىاضيفتإذاالنصبحالفيالألفتثحتلمفلم:قلتفإن

."؟!"عصاي""فاي:فتقول،الحتكلمضمير

لاوهذه،الاحوالجميعفيثابخة"عصا"الفان:الفرق:قلث

)2(

)3(

منوالاستدراكود(،)ظمنساقطهضاإلى.(..تقدم!ابخلاف9:قولهم!

والن!ائج(.)ف

"."الن!ائجمنوالـصويب"اثبخوا"،:النسغفي

.ا"لة"الأصط:)ط،
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لغةقي"ياء"تلكب()ف/16قلبتوقد،النصبحالفيإلاتكون

بالقلب.احرلمحمانمهذهطيء،

حوفالعلةحوفيكوذاذفيهالأظهرفكاذمال"؟"ذوواما

الاسماءبعضفيهوكما،حوفينعلىالاسميكونوان،إعراب

و"ذواتمال""ذووالجمعفيقولهمذلكعلىيدلك،كذلكالمبهمة

:و[لح8:]ادرححكإ-.*(أقتاقذواتا>:القرانفيجاءقدانهإلامال"،

"ياء"ولامهثلائيالاسمانءينجىوهذا16[،]سبأ:ذواقآ(!لإ<مال!

خاصة.الحؤنثتثنيةفيالفاانقلبت

لجمعو"ذوات"،:الجمعوفي"ذواتي("،:التثنيهفيوقولهم

ولانهاالواحد،لفظإلىاقربالتث!يةلأن؛الحثخيةمنبالرداحقكاذ

و"ابنة"،واخواتواختاناخت":يقولونتراهمالا،معناهإلىاقرب

3"أالقياسكانفلذلكابنات)2(،:الجمعفييقولون)11(ولاوابنتان"،

[.التمنيةفييردوا]الا-الكلمةلاميردوافلم"ذوات":قالوا-حين

فإنواو،عنمنقلبةكانتوإنت"ذ)ط/113("الفأنفيهوالعلة

التأن!ثولولا،التأنيثبدخولعارضهووإنصا،بلازمليسانقلابها

الخفضى،حالفيو"ياء"،منقلبةغيرالرفعحالفيا)واؤا("لكانت

جعلوهاالح"ثنوهاحينفلذلك،ومعنىلفظاالواحدإلىاقربوالخثنجة

وكاذومجموعا،وسنىمرفوغاكاذإذاالواحد،فيهيكما"واوأ"،

لامردواثم"،و"الألف"الياء"حكم!نعليهااغلب"الواو"حكم

)2(

)3(

ا""تقولتود()ظ

.(1"ألائجمنوالحثحت،"ابخات:الأصهسل

".الجمعفي"القباس)ق(:

01"ثبوتها"!تود()ظ
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الرفع،حالفيمال""ذوتالقالوا:يردوها،لملولأنهم؛الفعل

امراتين،عناخبرتإذاو"قضخا"،"!متا("نحو:،بالفعلفيلتبس

اللبس.لهذار!اللام!دفيفكان"الذوي"؛منو"ذوتا"

و"ذو("،"ذات")1":نحوالمذكرفيعينهيصحمابينوفزق

فإنك"شاة"؟نحو:،جحعفيولامذكر،فيعيفيصحمالاولن

"ذات"جصعفيوليس"ذات"،كقياس"شاتان"،:تثنجتهفيتقول

.تقدمكحاتثنيتها،فيكمالامهارديوجبما

بالفعلالالتباسمنفيهمايلزمفلاو"شفتان("؛"سنتان(1واما

حذفامنهماتحذفلاالاثنين"نون"لان؛قيللو"ذوتا(1،فيمالزم

فإن"ذواتا"،بخلاف،الكلاماكثرفيمضافينغيرلانهمالازفا،

الإضافة!للزومها؛البتةفجهاتوجدلا"النون"

."تواذ".(ق)(1)
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الجملتيفى،بينالووابطبالحروفتتعلقفوائذ

)1،الشروطوأحكامإ

وقواعد)2"مباحثوفيها

الله.بحمد

طويلفكيريعدتحررلت،نافعةعزيزة

ئدةفا

لمتلازمابينهحاتجعلالتيالأدواتهيجملتينبينالروأبط

:أقساماربعةوهي؛دخولهاقبليفهم

لبوتبينإما،الجملتينبينمطلقاتلازمايوجبماأحدها:

الصستقبلافيوعكسه،وثموتنفيبيناو،ونفينفيبيناو،وثبوت

الصورهذهبينتلازمفإنها!"إذ"البسيطالشرطحرفوهو،خاصة

"،تفلحلماللهتتقلمو"إن"،أفلحتاللهاتقميت"إذ:تقولكلها،

كانتولهذا("،خسرتاللهتطعلمو"إذتخب"،لماللهاطعتو"إذ

تصرفا.ادواتهواعمالبابام

فيتكوذ)3(1لاربعه،الأقسامهذهبينتلازماداة.الثاثىالقسم

)1(

،2!

)3(

كابمن-لحريرريادةمع-الغوائدهذهبعض!-اللهرحمه-المصنفاقتبس

إل!وأشرناا-،اللهرحمه-القرافيالدينلشهاباالفروقأنواءفيالبروق"أنوار

مواضعه.فيذلك

.،"وأحكام:()!

.،الكن01()ق
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"،أكرمتهقام"لماأ()ق/17:تقول"لما":وهي،خاصةالماضي

الفعلعلىدخلتإذا:ويمول،زمانظرفيجعلهاالنحاةمنوكثير

ونص،حرففهيالمستقبلعلىدخلتوإن،اسمفهي)أ"الماضي

بينتربطالتيالحروفاقساممنوجعلها،ذلكخلافعلىسيجويه

يقملمو"لما("،أكرمتهقام"لما:الاربعةالادسامومخال،الجملتين

اكرمه".لمقامو"لمااكرمته"،يقملمو"لمااكرمه"،لم

وهي:غيرهلامتناعالشيءامتناعبينتلازماداة)2":الثالثالقسم

(".اللهعذابمنثجاالكافرالحملم"لو:نحو"لو"

وهي:غيرهووجودالشيءامتناعبينتلازماداة:الرابعالقسم

لضللنا".اللههدانان"لولا:نحو"لولا("

)3":مسائلعشرةبرسمالبابهذاوتفصيل

إلايتعلقانلاوالجزاءالشرطأنالمشهور؟الأولىالمسألة

كقولك:الحعنى،مستقبلكان،اللفظماضيكانفإن.بالمستقبل

:تقديرانفيهلطنحاةثم"،الجنةدخلتالإسلامعلىمت"إن

تمت"إن:الاصلوكان،اللفظفيتغيرذوالفعلأنأحدهما:

منزلةلهتنزيلأالماضيإلىالمضارعلفطفغير،"الجنةتدخلمسلضا

المحقق.

دخللماالشرطحرفوأن،ال!معنىفيتغيرذوأنه:والخانى

)1(

)2(

)3(

"فهم،ا.ود(:)ظ

هاث!فيوصؤبت،قلمبقوهو"الثالثلما،يليهوالذيالثافيا(،إالنسخفي

ود،.)ق

.العاشرةالمصنفيذكرولم86(،)1/إ:"الفروق:فيبعض!اأنظر
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الاولوالتقدير،حالهعليلفظهوبقي،الاستقبالالىمعناهقلبعليه

المستقبل،مقامالماضيإقامتهافيالعربتصؤفلحوافقخه؟العربيةفيافقط

[1ة]النحل<أددهأقرألت>؟فحو،الحتيقنقعالوامنزلة[لمتطروتنزيلها

الحجردالفعلفيذلكتقررفإذا،وئظائره!99[]الكهفدقلصور(ونفخ>

اسهلالألفاظتغييرفإنوايضا،الشرطلاداةالصقارنفي)أ"مثلهفليفهم

علىمحافظحهممعبالألفاظيتلاعبونلأنهم،الحعانيتغييرمنعليهم

أتبعوهاثم،بأداتهاتواالشرطاعتزموا)2(إذافإنهموأيضا،المعضى

حفهوكان،بالفعلبعدهاجاءوابالأداةأتوافإذاالجزاء.يتلوهفعله

لفظ)3"إلىالمستقبللفظعنفعدلوا،ومعئىلفطامستقبلايكونأذ

التقديروعلى،صيغةإلىصيغةمنفعدلوادكرنا،لماالحاضي

ادخلوألم،ماضييناولأوالجزاكاالشرطفعلوضعواكأنهم؟الماني

فتأمله.،ذلكيأبىوالقصدوالترتيب،مستقبلينفانقلباالأداةعليهحا

عليه-عيسىعن"حمكاية)تعالبمقالالثالية)؟(:الحسألة!ب()ظ/13

شرطفهذ[أ16:]المائدةفقذعلضته-<ققتمكنتإذ>-:والسلامالصلاة

إماالمسجحلأنقظعا؛المعنىماضيوهو،اللفظماضيعلىدخل

حكايةيكوذاوالسماء،إلىرفعهبعدمنهالكلامهذاصد!يكوذان

وجزاؤهالشرطتعلقفإنما،التقديرينوعلى،القيامةيوميقوله!ا

بالماضي.

)1(

)2(

3(لي

)؟(

)5(

ود(.)ظمنسقطت

،أعربوا".:الحطبوعةوفي"اعخرضوالا(:و)قود(،)ظ!دت

(.أقمن

86(.11/.(""الفروق:انظر

)ق(.من
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قضرالدنيافيمضهوقعالقولهذاإذ:قالمناللهعلىوغلط

للآية؛تحريفوهذا،تعلمهفإنكهذااقولاكنإنوالتمدير:،رفعه

لموالله،ذلكعنلهاللهسؤالبعدمضهصدرإنما،جوابهذالأن

بمئينرفعهبعدإلاإلهي!وامهلخذوه1ولا،قومهأظهربينوهويسأله

ب(أ!تى/17لقاعدةانتصارااللهكلامتحريفيجوزفلا.السنينمن

الاية.معنىتحريفمناس!لامثالهامئيماهدم،لحوية

بفعلينتأويلهما"يجب"اصوله"21".في)1(السراحابنوقال

الماضيفيقلتهانيالحستقبلفىيثحت)3"إناتقديرهما:مستقبلين

الحستقبلفيثبوتهكاذالماضيفيتقررشي؟وكل،علمتهانكيثبت

".عليهالتعليقفيحسن]معلوفا[،

وليت،اللفظعخهءينجىولاجذا،ضعيفايضاالجوابوهذا

بذنبالممتكنت"إن":الحلعائشة!النبيبقوليصنعوذماشعري

هئاالشرطإن:عاقليقولهل(،")اليهوتوبياللهفاستففري

؟إ.مستقبل

وجهيخفىفلا؛الثانيواماقطغا،هنافمنتف؟الاولالتاويلأما

)1(

)2(

)3(

الح،

ت)316(.النحويالسراجبنبكرأبوالبغداديالسريبنمحمد:هو

و"بخية1،،لح)3/5الرواهإ:و"إنباه)"1/791(،الادبا-ا":"!عجمافظر:

.(1/901):"الههـعاة

"."الفروقمنالحاصرتنلينوما،بالمعنىوالجارة091(،)2/

(.)ق!ت

(")قم!

رضي-عاثةحديثص!)0277(رقمومسلم)2661(،رقمال!خا!ياخرجه

الطويل.الإفكحديثقي-عنهاالله
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فيااذنبحاانكالمستقبلفييثبتإذأأ(أيقصد:لموانه،فيهالتعسف

دلماالمرادالمقصودوإنما،المعنىهذاقصدولا،فتوبيالماضي

لم،بالتوبةفاستقيليهمضىفيماذنبمنكصدركانإن!الكلامعليه

ا.الكلامهذاإلايرد

المضرطاجحلة:يقالانقالصوابالجوالن،فسادظهروإذا

هلا:لسائلجوابامتضمنكيرمحضا)2(،تعليفالكونتارةوالجزاء

يقتضيفهذاكذا؛كانقد:قالمنقوللنفيمشضمنولاكذا؟كان

وقعاهل:سائلجوابومضمنهمقصودهيكونوتارة،الاستقيال

؛اشرطعلىههناالجوابعلقفإذاكذأ،قداوقع:قولهرداوكذا؟

الاستمبالفيهيصحلابلمعخى،ولالفطالامستقبلأيكلوناذيلزملم

قدكنتإن:فيقولأ3"؟عبدكاعتقتهل:لرجليقولكمن،بحالي

قلتاإذاوكذلك،قطمعنىهناللاستقبالفما!ددهاعتقتهفقداعتقظ

بصحبتهأصبتفقدصحبـهكنتإن:فتقولفلانا،صحبت:!اللمن

اذنبتقدكنتإد:فيقولاذنبت؟هل؟لهقلتإذاوكذلكخيرا.

لفلانقلتهلى:قالإذاوكذلك.واستغفرتهادلهإلىتبحاقدفإني

،اعلمتهفقدقلخهكنتإن:فيقول،لهبقولهعلمانهيعلموهوكذا؟

ليطابقومعنىلفظاماضعمواضعكلهاالمواضعهذهانعرفتفقد

الوعديفالتعلحق.الوعديلاالخبريالتعليقويصح،الحوابالسؤال

يستلزمه.فلاالخبوي)؟(التعليقواما،الاستقباليستلزم

)د(.ها!شفيكماانسخةفيوكذا""انه)ق(:"11

أق".صنساقطهناإلى."..الكللامهذا"إلا:قولهصن21(

01"عدل"ا)ظ(:)3(

)د".منسقطهاإلى."(..الوعدي"لا:قولهصن)؟"
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دصحد!تقبلمن!جصه-قدبركاإن>:تعالىقولهالبابهذاومن

(،؟-ِالصئدقينمنوهوفكذبتدبيمنقدقميص!كان!)ن-أ/فيالبهذبينمنوهو

فقدوكذابكذاشهدتالبحنةكانتإن:وتقول27[26-:]يوسف

كماوهيو[لفضلاء،النحاةكتبعنهاخلتدقيقةوهذه،صدقت

الحمد.وللهوبوهاناوضو!اتوى

ناوالفقهاءو[لأصوليينالنحاةعندالمشهور)1(:الثالثةالمسألة

"إذ:كقولك،والعدمالوجودمحتملإلاعليهايعلقلا"إن"اداة

"إن:تقولفلاالوجود،محققعليهايعلقولا"،أكرمكتأتني

اتيتك"،الشعسطلعت"إذا:تقولبلىاتيتك"،الشمسطلعت

.النوعانعليهايعلقو"إذا"

في"إن("وردتقد:فقال،الأصوليينبعضهذاواستشكل

مماريمبفىينتغ>وإدنأ()ق/"أ:كقولهقطعاالوقوعمعلومفيالقران

منه.ريبفيالكفارانيعلمسبحانهوهو23[:]القرةنرئاعلىعبدنا<

قطغاومعلوم24[:]البقرة<لارفاتقواتفعلوأولنتفعلوأتتمفإق>:وقوله

فعلهم.انتفاء

فيتدخللاالالهيةالخصائصإذ؟قالبانهذاعنوا!اب

الخلق،خصائصعلىمبنية)2(العربيةالأوضاعبل،العربيةالأوضاع

فيكاذمافكل،منوالهموعلى،العرببلغةالقرانأنزلتعالىوالله

ينزللمقبيحااو،الوجهذلكعلىالقرانأنزلحسنا؛العربعادة

)1(

)2(

بإيرادالمصنفإلهاشارالذيوهو،للقرافي39(-29)1/:الفروقد9:انظر

وحوابه.الاشكال

)د(.منساقطالعرلمجة"الأوضاع"بل
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فيهمشكوكاالعادةفييكونانشأنهكانماأ(أ)ظ/4فكل،القرانفي

!أ(
!حواء،كيرهقبلومناللهقبلمنبأ)إن"تعليقهحسنالناسبين

لا.امللسامعاوللمتكلممعلوفاكاذ

الدارافيزيدكان"إن؟يقولانمناالواحدمنيحسنولذلك

ناشأنهالدارفيريدحصوللأنالدار؛فيبأنهعلمهمع"،فأكرمه

"إن("،علىيعلقلماالضابطهوفهذا،فيهمشكوكاالعادةفييكون

الإشكالط.فاندفع

ولابداالواقعإذ:القومقالهالذيفإنيرد،،السؤالهذا:قلت

الذيفهو؟يقع،انويجوريقعانيجوزمااوأماب"إن"،يعلقلا

فحدبرهذعرفتوإذأ،الوقوعمتعينوقوعهبعدكانوانبها،ئعلق

سيئسةمتصحتهتمهـإنبهاف!خرخصةمخاآلافمحنقظأإذآوإنا>.تعالىقوله

فياتىكيف8؟[:]ال!ورى(أ-*ممفورأقي!ئنفإلتأيذيهتمكدمتبما

إصابةفيوأتىب"إذا"،تعالىاللهمنإصابتهاالمحققةالرحمةتعليق

نالفعلالرحمةفيواتىأكثر،عنهالمدهيعفومافإذب"إدن"،السححة

بالمستقبلالسيئةحصولوفي،الوقوعتحقيقعلىالدالالماضي

بفعلالوحصةوصولطفياتىوكيفولابد،محقىغيرانهعلىالدالط

والذوق،لهممذوقةوانها!2(،لهمالوحمةماشرةعلىالدالالإذاقة

السيئةوصولفياتىوكيفواشدها،الملابسة)3"انواعأخصهو

ابتداءبحرفالوحمةفي)4"اتىوكف،الذوقدونالإصابهبيطلق

)1(

)2(

)3(

)؟(

"01)ظ(:"من

."نهمإو":،ق)

.(ظ)من

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...السيئه"وصول:قولهمن
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السببيةبباءالسيـةفيواتىمناد!مة(،>:فقال،إليهمضافةالاية

تضمنتالتنالأولىالجملةأكدوكي!،ايديهمكسبإلىمضافة

اكثرالقرانواسرار؟الثانيةالجملةدون"إن"بحرفالرحمةإذاقة

البشر.عقولبهايحيطانمنوأعظم

<إياهإلآتدمحصنم!ضللبخرألضرفىمسكم!إذا>:تعالىقولهوتأمل

الجحرفيلهمالضرمسكاذلحاههناب"إذا(1اتىكيف67[الإصراء:]ا

المثرمس!داقألخئندعآمنآفيدنسنيشملا>:قولهبخلاف،محققا

بلهخا،الشرمسيقيدلمفإنه94[ة]فصلتإ*ا<)1"إقنوولفيؤس

"إذا".بأداةأتىذلكفيهيتحققهو)2(الذيبالبحرلمحيدهولما،اطلقه

مسهوإذامجانجه!ولاالإد!نأغيضعلىآنعمناوإذآ>:تعالىقولهوتأمل

بتحقيقالمشعرةب"إذا"هنااتىكيف83[]ا!صراءت+(ئوساعنجالمثئز؟ق

الثنرمستحققعندحصلإنمااليأسفإذ،لليأسالمستلزمالوقوع

"إن"عمنالمقصودالمعنىعلىادلههناا"ب"إذاالإلـاذفكاذ،له

ب()ق/18أ(م!ة-اع!يصع:علىفذوالشرمشه>و)ذا:قولهبخلاف

اعرضالنرتوقعمتى،احتمالهوضعفصبرهلقلةفإنه51[:]فصلت

الأسوارهذهومحليؤوشا.كاذوقوعهتحقىفاذا.الدعاءفيوأطال

كتابه.فيعبدايؤتيهوفهماللهمنبحوهبةإلاإليهايرقىلاالقرآذفي

له!ولد!وله!7ليشضعلمأه!كإن>:تعالىبقولهتصنعفما:قلتفان

)1(

)2(

دعاءفذوالثرمشهوإدالخيردعا!منالإناديحأم"لا:النسخجحيعفي

يمخملا>:فالأولى51()9؟،رقمفصلتآلىبينتلفيقوهذااعريضىلما

علىأنعتتا!إذا>؟والحانية،(**قنوفىيدالشذفؤ!امش!دانألخئردعآءمنالا!ن

.(،ةا*اعريصيعلىدلشرفذوآمسههـأذأبجانجه-ولاأكر!قيثضقأ

!(ق)فيليست
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محقق.والهلاك[0176]النساء*!لزكمانفحفأختافيا

،مخصوصهلاكعلىبل،الهلاكمطلىعلىليسالتعليق:قلت

ولد.عنلاهلاكوهو

طيبتمن!امؤاكلوكلنأجمأيها>:يقولهتصنعفما:قلتفإن

وقوله:[721:]البقرة<*سبمصدعبدوتإياه!نتو!نللهوآل!روارزفنكمما

[118؟]الأنعام+ا("*ئايظصءمؤشمنينكنخ!!عت!أدلهشمجمرمما>فكلوا

علىالسلامفيالحديثوفي.فأطعنيابنيكنتإن:العربوتقول

قولوفي،محققواللحاق")1(لاحقونبكماللهإشاءان"وأنا:الموتى

؟هصدقةماليفثلثمتإن:الموصي

حسنالذيإ(؟7صلاطدقباوتإياه!نتصأن>:قولهأما:قلت

للهعبادتكمإن:الصعنىفإن.والالزامالاحتجاجههنا"إن"مجيء

ادتهلعبا)2(ملتزمينكنتمفإن،نفسهالشكرهيبل،لهشكركمتستلزم

كحيزاوهذا،نعمهعلىواشكروهررقهمنفكلواجملتها!فيداخلين

افلاوخالقك!بكاللهكانإن:للرجلتقولكماالحجاجفييوردما

فتزودحفاالجنةكاثتوان،لهفتأهبحفااللهلقاءكانوإن،تعصه

مقامقامتهخا"إن"بأن:اجابمنجوابمناحسنوهذالها،

اا"إن:قولهموكذا،(*ا*دائظ-مؤِمنينكنيمإذ>:قولهوكذا،"إذا"

ذلك.ونطائرفأطعني"،ابنيكنت

فالتعليق"؛لاحقونبكماللهب()ظ/14شاءإنا"وإنا:قولهواما

)1(

)2(

-!ضيالحصببنوبريدةعائثحةحديثمن9(لا95،لا)4!قممسلمأحرجه

-.عنهماالله

01ا"مستلزمعن":)د(
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إلىوم!يرهم،بالمؤمنينللحاقهمهووإنما،الموتلمطلقليسهنا

صاروا.حيث

وإنالموتفلأذ؛صدقةماليفثلثمحتإذ:الموصيقولواما

)2(وانفرجتالأمدأأ"،وطال،وقتهتعئنيعرفلملمالكنمحقفا،كاذ

الذيالواقعهوكمافيه)3(،المشكوكمنزلةقيل،الحياهامنيةمسافة

بإقامتهويرضى،الموتيتيقنلاعاقلافإنالعباد،احوالعليهتدل

رايتما.بعفالسلفقالكماابدا،عليهاالموتيحبلاحاليعلى

هذاوعلىألم(،الموتمنفيهيقينلابشأاشبهفيهلاشكيقيئا

+افى!صلصيتوقبعدذلكأفكوثم>:تعالىقولهالمعانياهلبعضحمل

،باللامالموتفاكد[أ6-15:]المؤعنون*إ<أ*تبععوتآلقنح!يؤمإئدكؤ

بالفعل،البعثفيواتى،الثبوتعلىالدالالفاعلباسمفيهواتى

.يؤكدهولم

فيلزمهالوجود،محتنعمحالبفعلالشرطيدتقد:الرابعةالمسألة

(فلاستلزام)صدقها؛امامفرديها.دوذالشرطيةولصددتىآخر،محال

إققل>:وعليهفلاسخحالحهما،؟مفرديهاكذبواما.المحالالححال

!يهماكانلو>:ومنه81[؟]الزخرف<ا،-ثملفبديناولفاناولد!للزخنكاق

إبرايمولونكمامعا?االةنصلؤقل>:ومنه[22:]الانبياء(لفسدتادلهلااءالهة

كثيرة.ونظائره[42:]ا،سراء!(أ<1سبلاتعضشذكلاإكلأتنغوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""الاكل:()ق

.""وانفردث:ود()ظ

.()ق!ت

232(.)3/"الحلية":انظر،الحدنيحازمأبوقاله

ي!خلزم".دافلاود،:)ظ
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بيان:احدهما،اموانهذامثلفيا(أ)ق/9بالشرطالربطوفائدة

فالملزوم،منحفاللازمأن:والثاني.للأخرىالقضيتينإحدىماستلز

والممتنع،الثبوتالمحققبهئعلقلشرطانهذامنتبينفقد،كذلك

.الثبوتوالممكن،الثبوت

)1(.

الداخلالاسحفهام!ويونسسيبويهاختلف:الخامسةالمسألة

اولأ،فئقدم،وجوابهالشرطعلىيعتمد؟سيبويهفقال؛الشرطعلى

ا34[:]الأنجياء<أبخلدونفهممتأفإي!>:قولهنحو،لقسمابمخزلةويكوذ

.[441:عمرأذال](اغفيتمكلانقلتغأوا!لتماأفإين>:وقوله

خالد؟أفأنتمتإذ:فتقولالجزاءعلىيعتمد:يونسوقال

جملةليكونالقسميحقدمكماايضا،اوالقياس،سيبويهمعوالقرآن

يونس،قالكماكاذولوعنها،ومستفهفاعليهامقحضاوالجزاءالشرط

.الخالدونافهممتفإذ:لقال

أداةتقدمإذافيماوالبصريونالكوفيوناختلفاإالسادسةالمسألة

يذكرولم،الثرطفعلذكرثمجزاء،تكوناناتصلحجملةالثرط

أذاعشدبدالذبدأ7":السراجابنفقال؟قصتإناقوم.نحوجزاء،له

يستعحلوإنما:قال.المتقدمالفعلمنه)3"يغني،محذوفالجواب

بهالمتكملميكوذانوإماشاعر،إليهيضطراذاإما؛وجهينعلىهذا

إلاايجيقلاانلهيبدوئم،اجيـك:فقال،نيةولاشرطبغيرمحقفا

منسحع،فيالنحوعبدالرحمنأبوالب!رىمولاهمالضبيححيبابنيونس:هو،ألي

.(182تليلصيبويهعنهوأخذالعرب

.365(2/لي:لاالوعاةو"دغية،74()4/:لاالرواة"إنباه:انظر

.(ألايل)2/:"أ)الأصولفي21(

"كفى!.ود(:)ق)3(

86



،تقدمماالجوابعنويغنيالاستثناءفيشبه،جححخيإن:فيقول؟بسب

البصريين-قولوهذا

والكلامالجزاء،هوالمتقدموقالوا:،الكوفةاهلوخالفهم

)1(،الجرجانياختياروهو،الصوابهوذلكفيوقولهم،بهمرتبط

متصلاالشرطكان،اتيتنيإنآتيك:قلتاذاانكعلى"الدليل:قال

ليسالجزاء،إضحارمنلابد:كلامهمفييجريالذيوان،باتيك

فيمتسقدمالشرطانيوقفنا)2(ظاهرعلىعلمناإنواما،ظاهرهعلى

اعتقادثم،لافيكلامابتداءةلثحيئانذلكمنصارالجزاء،علىالنفس

افتراقمن،الأيمانفىالعقلاءعليهاتفقماإبطالإلىيؤدحدذلك

،بالشرطيأتيلم،يقفاذوبين،نطقهفيالشرطيصلاذبينالحكم

ولو،يعتقلمفوصل"،اللهشاءإذ!ر"انت:لعبدهقالإذاوانه

يعتق.فانه،"اللهشاء"إن:قالثم،وقف

مذهبمنفالمشهور،المسألةخلافعرفتقلناماسمعتفإذا

كلامه+هذا"الشرطعلىالجزاءتقديمامحناعالبصريين

الجملةبينالوقفإلىالدليللقريرفيحاجةبهيكنولم:قلت

"انت:قالإذافإنه،وصلولوقائصةفالدلالة،الشرطوجملةالأولى

تمامها)3(،عشدحكمها،عليهاترتب،خبريةجملةفهذهحر((،

)1(

)3(

)3(

صاحبالعربيةشيخالعلا!ةبكرابوالجرجانيعبدالرححنبنعدالقاهر"هو

ت)471(!والأسرارلا،الدلائل11

و"السجر،:(،941)5/:إالشافعيةو"طبقات188(،)؟/ةإالرواة"إنباه:انظر

432(.1/)ثم

)ق(.منوالمئبت،الاصولفيمحررةغيرالعبارة

)ق(.منساقطهناإلى."..قائصة"فالدلالة:قولهمن

87



يعملاإفماالتعليقفإذ،عندكملهاتعليفاليسالق"اشاء"إذ؟وقوله

والجزاءمحض،خبرهيوإفمابجزاء،ليستوهذهالجزاء،في

نفسهالمتقدمأذعلىدل،يعتىلاانهقالوا:فلما،محذوفعندكم

فقد،باتفاقهذاليسولكن،الد،لهتقريرا(أظ/151هذا،معلقجزاء

(أب)ق/9فييععلإنماالسرطانإلىوالخلفالسلفمنطائفةذهبت

فأنتالدهشاء"إن:فتقول)1"،الطلاقعلىتقدمإذا،الحكمتعليق

طالق"انت:فقال،بالضعليقعقبهثم،الطلاقتقذمااذفاما"،طالق

ذكرفيمايبقىفلاهذاوعلى،التعليقينفعولا،1طلقت("؛اللهشاءاذ

؟الصوابوهو،خلافهعلىوا،كثرونشاذ،المذهبهذاولكن،حجة

وإماالكوفيي!،قولعلىالتعليقاقتضاهقدومعنىلفطاجؤا!إمالأنه

المحذوفالجزاءعن)3(]ثائب[)3(وهو،المعنىفيجزاءيكوناذ

كلامهبنىإنماوالمتكلم،المقديرينعلىبهتعلقفالحكم.عليهودال

عليه.

)؟(1عقبهثمجزفا،الخبرقصد))إنه.السراجابنقولواما

له:قاللوكما،السرطعلىكلامهبنىبل،كذلكفليسبالجزاء"؛

درهفا،(منها)أنكرثمبالعشرةيقرلمفمانها،درهفاإلاعشرةعلي

الاستثناء.ينفعهلمكذلككانولو

لطلاق،فيينفعلاا،ستثناءإنالفقهاء:بعضقالهناومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

."قطلالإا1:()ق

.الصوابهووالححبتإثابت،،:الأصولفى

)ق(.من

لاعلقه".)ق(:

)ق(.كما
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!فعثم،اللاثةاوقع!قد"؟واحدةإلاللائاطالق"انت:قالإذالانه

مرتبط،آخرهعلىمنيالكلامفإناإباطلمذهبوهذا،واحدةمنها

بمتبوعاتها،وغيرهاالصفاتمنالتوابعكا!تباط،ببعضىبعضهااجزاؤه

فجركلما،قبلهبحابا!تباطهإلايقبلفلابنفسه،يقللاوالاستثناء

والعطف.الصفةمجرى

الاقراد؛فيالاستثناءينفعلاانالمذهبهذااصحابويلزم

دليلصحبهعلىإجماعهموفي،ثبوتهبعد)1(يرتفعلابهالحقزلأن

بينالفرقذكرالى[لجرجانياحتاجوإنما،المذهبهذاإبطالعلى

الاس!ثخاء،ينفعهولمالعبد،عتىوقفإذالأنهيصل؛اويقفاذ

هووعدمهالعتقوقوعبينالفرقانعلىفدل،يعتقلموصلوإذا

،وتأخرهالجزاءتقدملاالحكمفيالمؤثرهووالوصل.السكوت

الضرودة؛فييأتيإنماأنه،السزاجابنذكروما.بحاللهتأثيرلافإنه

كقولهجذا،كيروهو،الكلامأفصحفيجاءفقد،قالكماليس

وقوله[21!ة]القرةإكأ+(ادقباوتإيا؟!نتصأنللهواشكروأ>:لىتحا

،[811:]1!نعام<ئايتهءمؤِمنينكنغإقعلتهاللهاشمجمرمصافكلوا>؟لىتحا

[1"1:عمران][ل!<لأتعقثونبهغإنألأيتلكمبئئاقذ>:تعالىوقوله

كير.وهو

عندإليهيصارإلسماوالتقدير،الكوفيالمذهبهو)2":فالصواب

بدونه،تافاالكلامكانفإذابه،الاالكلاميتملابحيث،الصرورة

تقديمبدونليسالجزاءفتقدلموايضاالتقدير،إلىبناحاجةفأي

ونظائرها.والحالوالمفعولالخبر

،1(

،2(

إ.ي!فعلا9ود،:)ظ

)ق،.من
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يخلعليهالجزأءفتقديموضعا!أ"،الشصديرلهاالشرط:قيلفإن

بتصدي!ه.

ا:وجوابها،تقديمهبعدمالقائلينمخعتالتيالشبهةهي)3(هذهةقلخا

معمولوالجزاء،عليهمعحولهيتقدملاانهبالضصداير؟عخيتمإنانكم

السيءإثباتيجوزفلا،فيهالمتنازعنفسفهو،فيمخعتقديمه؟له

التقديم.امتناعمنهيلزملماخر!أمؤابهعيتموإذ،بنفسه

أ(021)ق/الشرطبأداةصارتاقدجملتاذ،اوالجزاءالشرط:نقولثم

الحفردينفأشبهامفرداذ،كأنهمابالأداةالجحلخانوصارتا،واحدةجملة

المبتداعلىالخبرتقديميمتنعلافكلماوالحبر،الابتداءبابفي

قيااوالمححرطالمقصودهوفالجزأءوايضا.الجزاءا،تقديمفكذلك

كـيؤاولهذاطبغا،التقديمرتبتهالوجههذامنفهو،وتاعله،فيه

المقصود،هوالمشروطلاذ؟المشروطع!متأخراالشرطيجيءما

تقديمهوالمشووطفتقديم،ووسيلةسبباوالشرط،الغايةوهو

الوسيلةتقدصتوإنذها،التقديمورتبتهاا،وسائلهاعلىالشايات

وقعتفإذا،اقوىالغايةوتقدم،بوجهالتقدملهمنهمافكلوجوذا،

العواب،انكشفوإذا،متأخرةنقدرهاانإلىحاجةفايمرتبتها،في

دار.حيثمامعهتدوراذفالصواب

،بماضماضيلتعلق،للربطبهايوت!:ا"لو"السابعةالحسألة

علىدخلتإداتجزملمولهذالأكرمتك"،ز!تني"لو:كقولك

زيديزورني"لو:كقولك،ومعئىلفظاللماضيالوضعلأذ؛مضارع

)1(

)2(

.اوصفالا:ود()ظ

.()قم!
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فيلا،الجملتينبينالربطفي"إن"نظيرالثرطفيفهيلأكرمحه("،

تاح:وهو،المتأخرينفضلاءبعضوكان،ا،ستقبالفيولا،العمل

الز!خشرفي)2(وكلط،شرطحرف"لو"تكونانينكر)1(،الكنديالدين

"شرحفيالاندلسيقال31(،الشرطأدواتفيب()ظ/15عدهافي

ناحكلط:فقال(البقاء)بيلشيخناذلكفحكي!"الح(:المفصل

"إن".لفعلكحابشيء،ش!ئاتربط"لو"فإن،التغليطهذافيالدين

المعخويالربط:بالشرطأريدفإن؛لعظيالنزاعولعل:قلت

بال!رط:اريدوإن،والز!خشريالبقاء،أبوقالهمافالصواب،الحكمي

.الشرطأدواتمن!ظ!يست،الجزاينفييعملما

نفتهما،ثبوتينعلىدخلتإذا"لو"انالمسهور)6(:الثامنةالعسألة

المثبت،ونفت،المنفيأثبتت؛وثبوتنفيأواثبتحهما،نفيينأو

)1(

2(لو

)31

)4(

)6(

الفنوذذوالعلامة،الكنديالدينتاجالجحنابو!يدب!الحسنبنزيدهو:

ت)613(.

34(.)22/ةو"السير!(،171)11/الأدباء"؟"معجمأنطر

المعحزلي،الحنانيالزمخشرياللهجارالقالسمابومححدبنعمربنمحمود:هو

ت)"53(.،الحصانيفصاحب

.(02151/لوتو!السير"265(،)3/:لماالرواة"إنباه:انظر

يعيش.لابن(155)"/:("المفصل،شرحانظر

ت)661(،النحوىالدلنعلم،الأندلسىللورقىفقلنلنسم-هههـ: --االحو.اححد.الما

نايتكصرلا،القولفهأاستوفى:القفطيقال"المفصل".علىكجيرشرحله

اهـ."لص!بويهشرحفيالسيراف!سعيدأبيكتابمقدا!فييكوذ

!انطر)؟/167(،":الرواةو"إنجاه؟23(4)16/ا،دباء":دامعجمانطر:

الجزء.هذام!401ص/أيضا

.2115/:"الطبقاتداذيل616(.أتالحمبلىالنحويالعكبريالبقاءأبوهو

.(29-9"/1):!"الفروقتانظر
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النفيامتنعواذا.كيرهلامتناعالشيءامتناععلىتدللأنهاوذلك

امور:هذاعلىواورد،الأربعةالاقسامفجاءتإثبائا،صار

يمد!وابحرأقبصشج!منألأهـض!قاولوأئما>:تعالىقوله:احدها

وضتضى27[،]لقماذ:<أدله!تنفدتمائحرستعهبخدثمن

الأن؛محالوهو،نفدتقدتعالىالدهكلماتتكونانماذكوتم

لكلماته،مداداوالبحاراقلافاالأرضاشجاركونوهو،ثبوتالأول

ذافيلزم<،دلهممصتنفدت>ما:قولهوهووالثاني.منتفوهذا

ثجوتا.يكون

اإ".")أيعصهلماللهيخفلملوصهيحبالعبذ"نعم:عمرقولط"الثاني

لأنهاا،كذلكوالمعصية،منفيلا+نهثابتاالخوفايكونذكوتممافعلى

ذلك.عنالناساجوبةاختلفتوقدايضما،منفية

"إن"بمعشالحديثفي"لو"عصفور)2(:بنالحسنابوفقال

01الإسكالفاندفعنفئا،إثباتهاولاإئبائاانفيهايكونفلاالربطلمطلق

مطلقالحديثفييقصدلمفإنه،ابئنضعفالجوابهذاوفي

س!قولاالجزاءلنفيمتضمنارتباطقصدأوإثصا،قالكحاالربط

-،عنهاللهرضي-عحرعنالعريةوأهلا،صول!ينألسمةعلىالاثرهذااشتهر)1(

والتتبع.الفحصبعدإسنادعلىلهيوففولم

)2/"42(.الخفاء،ةو"كشف)ص/944(،الحسة،:"المقاصدانطر:

بومخهاالسيوطىساقهاالأثر،هذاشحرحفي!سالةاتيييةابنالإسلامولئتيخ

!6(.)4/الخحوية""والخظالوالاشباهلىفي

الإشبيليالحضرمىعصفوربنالحسنأبو!حمدبن!ؤمنبنعلىهو:)2(

01ذلكغيرقلأو()663تال!حوي
.(12")2/:الوعاة"و"بعية236(،)ص/:الخعجينلما"إشارة+انطر
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فارقتالتن"لو"خاصيةإبطالالجوابهذا)أ"ففيلهذا،إ،الكلام

.الشرطادواتسائربها

ب(02)ق/!انما،الربطلمطلقاللغةاصل)2(في"لو":غيرهوقال

إنماوالحديثوبالعك!،نفئاثبوتهاانقلابفىالعرففياشتهرت

اللغة.فياللفطبمعنىو!د

افسدوهوالخسزوشاهي)؟(،عن)3"القرافيالجوابهذاحكى

وإئباتبعدهاالثابتلنفي"لو"اقتضاءفانابكثيرإقبلهالذيمن

نكما،الحادث(أالغرفمنلاوضعهااصلمنمتلقى،المنفي

)6(
وابيانأوتخصيع،أوتأكيداوففيمن،الحروفسائرني

قالهفما،العرفمن،الوضعمنمتلقىهوانماانتهاء؛اوابتداء

الئطلان.ظاهر

)7"عبدالسلامابنمحمدابيالشيخجواب:الثالثالجواب

عندفيثتفيواحد،سببلهيكونقدالواحدالشيءان:وهو،وغيره

لأن؛عدمهاحدهماعدممنيلزمفلا،سببانلهيكونوقد،انتفائه

)؟(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

*ق(.من

*ق(.من

الفقيهالاصولىالحالكيالقرافيالعياسابوعبدالرححنبنإدريسبنأحمد:هو

الحؤلف.منهينقلالذي!الفروق9:ومنها،التصانيفصاحبت)684(،

*ص/188(.:النور"و!شجرة؟6(،)ص/الحذهبإ:!الديباج.انظر

ت)652(.الخنروشاهيمحمدأبويونسبنعفويهبنعسىبنعبدالحميد:هو

.288()3/:"و!الأعلام،255()5/:"الذهبشذرات9:انظر

.ا!الحرف":ود()ظ

.()قمنسقطت

ت)066(.العلماء،سلطان،عبدالسلامبنعبدالعزيز:هو
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"لو:عمابنهوزويخ!فيكقولنا،ألاولالسببيخلفالخانيالسبعب

عدممنيلزملاسببانفإنهما،بالتعصيبايلورث"،زوجايكنلم

يعصوالمإنما،الغالبفيههناالناسوكذلكالاخر،عدمأحدهحا

فيالسببلاتحادعصوا،عنهمالخوفذهبفإذا،الخوفلأجل

المعصية:يم!عانهسبجانلهاجتمعصهحباانعحرفأخبر،حقهم

العصياذلانتفىحقه،فيالخوفنتفىفلووالاجلال،الخوف

له.عطيممدجوهذا،الاجلالوهوالاخرللسبب

ححزة)1"،ابنةفي!قولهعنيجاببعينهالجوابوبهذا:قلت

منأخىابنةإنهالىحلتلماحجريفىربيبتيجمنلملو"إئها

احدهحاانحفاءقدرفلو،الخحريميقخضيانسمبجانفيها:أي"الرضاعة

الحاني.للسببالححريمينخفلم

جدا.حسنجوابوهذا

محذوف"لو"جواب:قاليأنبعضهمذكره:الرابعالجوأب

ومحبتهلهأ6(بإجلالهيعصهفلملعصحهاللهيخفلم"لو.وتقديره

والاجلاللمحبة[)3"1و،تارةبالخوفعبدهايعصماللهفإن"،إياه

)11

)2(

)3(

أبىبختححىا:ذلكمجخي!النبيفيهاقالالذيفإن،وهههـوهم،الأصولفيكذا

النبي،زوجسلمةاموأمها،الرضاعةمنالخبيأخو!لحةابوأباهالأن؟سلمة

ربجبهته.شالي

حديثمن)9؟14(رقمومسلم)1051(،رقمالجخا!يأخرجهوالحديث

عنهحا-.الله-!ضيسفيانأبىبنتجهأم

("الرضاعةمذأخىابنة"إنهاع!:النيفيهافقال،حيزةبنتحديثأما

.(1؟ألا؟رقمومسلم)!؟26(،رقمالبخارياخرجه

)ق(.من

.بعدهصابدلل،الصوالصهووالفبهتأوالخوف!،أ+الأصولفي
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الخوفلان،الخوفعضمةمناعظموالمحبةالإجلالوعصمة،تارة

تباركيستحفهومابذاتهيتعلقانوالاجلال)1(والمحبة،بعقابهيتعلق

وأرسخاثبتالحبدينكانولهذاالاخر؟!منأحدهمافأين،وتعالى

المحبطاعةمننراهماوشاهدهتأثيزا،وأعظموامكنال!وفدينمن

"إنه:الصحابةبعضفالكما،يخافهلعنالخائفوطاعةلصحبوبه

هذاوليس"،الخوفيستخرجهمالاالطاعةمنمنيحبهليستخرج

"كتاب:فيبسطتهوقدالقدر،العطيمالشأناهذامو!بسط

")2(.القدسيةالفحوحات

بينللربطتسحعملأنأصلها"لو("ان)3(:الخامسالجواب

فتكون،الربطلقطعتستعملقدإنهاثمتقذم،كماشيئينأ()ظ/16

لاعتقادكانتفتقطعه،ربطفيهوقعمتوهماومحققلسؤاليجوائا

لمروخازيايكنلم"إن:القائلقاللوكما،الربطذلكيطلان

ذكرهماانتريد)"(:لو!ث"،زوخايكنلم)الو"انتفتقوليرث("،

قطعفمقصودك،بحقليسالإرثوعدمالزوجيةعدمبينالربطمن

:ايلا!كرم("،عالضازيديكنلم"لو:وتقول!يطه،لاكلامه!بط

لصاعالضا)ق/121(يكنلملوأنهيتوهمسائللسؤالجوابا،لمشجاعته

ولي!،الربطذلكانتفتقطع،والاكرامالعلمعدمبينفيربط،اكرم

بمنالسبليسذلكلأن؛والإكرأمالعلمعدمبينتربطانمقصودك

الؤبط.عدمعلىإلاكلامكيتجهولاالعقلاء،اغراضمنولا

)1(

)؟(

)3(

)4(

)ق(.منساقطهخاإلىلما...تارة"والاجلال:قولهمن

.278()ص/:(واثارهحياتهالقيمابندا:انظر،الخطيةنسخهمنشيءعلىيعئرلم

09(.)1/:"الفروق("كتابهفىللقرأفيالجوابهذا

)ظ(.فيلحست
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عصانهميرتبطانالناسعلىالغالبكانلما،الحديثكذلك

:وقال،الربطهذاعحرقطع؛الاوهامفيذلكوان،خوفهمبعدم

".يعصهلماللهيخفلم"لو

)1(صارتإذاكلهاالاشجارانالأوهامعلىالغالبكاذلماوكذلك

فلعل،الالهيةالكلماتبها!تبكلهاالمذكورةوالبحاراقلافا،

اللهافقط،كانماكائنانفدإلاشيءبهذايكتبما:يقولالوهم

()2(.>!انفدت:وقال،الوهمهذاونفى،الربطهذاتعالى

ابنةانتوطمتلماروجتهار:الحديثفيهذاونظير:قلت

ا!)3،

ا:بقولهالربطهذافقطععمه،بنتلكونها؛لهتحلحمؤةعمه

له،ربيبةوكونها،الرضاعة:سببينللتحريموذكرأتحل"،لا"إنها

مناالمتقدمةالأجوبةمناصلح"وهو:قال،1القرافيجوابوهذا

تنطبقالاالأجوبةويعض،والايةللحديثشمولهاحدهما:؟وجهين

وماالظاطر،خلاف"إن"بمعنى"لو"ورودان:والثاني.الايةعلى

0.411
الطاهر".خلافيتضحنلاتهد

ؤضعت"لو"انادعىإنفإنه،فيهمافيهالجوابوهذا:قلت

التيالشرطحروفمنحرففإنها،فغلطالربطلقطعبهاجيءاو

لقط!ابهاتوتولم،بلازمهوالملزومايمسببهال!سبسبربطمضمونها

موضوعه.بضدالحرفيفسرفلااصلا،لهوضعتولاالارتباطهذا

"الواو"،بمعنىتكونقد"إلا"إن:يقولمنقولهذاونظير

)2(

)3(

)؟(

)ق(.سعطت!ن

)د(.منسقطت"نفدتما:"وقال

والتصحيج.التعليقمنأ(حاشية؟9)ص/تقدمماوانظر"،حمزة"بنت)ق(:

.""ذك!ه:ود()ظ
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وقطعللإخراحو"إلا"،والجمعللتشريك"الواو"فانفاسد،وهذا

ذلك.ونظائر،التشريك

فهذا؛ادلةمنللمتكلممقصودالمتوهمالربطقطعأن:أرادوإن

خصوصيةمنجاءوإنما"لو"؟حرفمنهذاينشألمولكنحق،

ولم،ادساهاوالقائلتوهمهمالنفيالمتضمنلكلاممنصحبهاما

"لو".قبلمنيات

الاسكالجاءوإنما،المسألةهذهفيالفضلاءهؤلاءكلامفهذا

وحقيقته،ومقتضاهالحرفهذابمعنىالإحاطةعدممنوجوائاسؤالأ

الله:بعونالمسالةسرليتبينالحرفهذاحقيقةاذكروانا

نأعلىيدل،أمرينبينللملازمةوضعحرف"لو"أنفاعلم

الحرفهذاوضعهذا،لازموالئانيملزوممنهمالأوللمالجزء)1

بينيلازمأنإمافانه؛أربعةالملازمةهذهفيوموارده4وطبيعته

ونعتي،عكسهاو4منفيولازممثبتملزومبيناو،نفييناوثبوتين

)2".المعنويلااللفظيالصوري:هناوالنفيبالثبوت

خشةلأ!ستهتمذاربرخمةاينخاتملكوقأشملؤقل>:الأولفمثال

جدوك(نفسهخظموا!ذاثهمولو>001[،ا!سراء:1(الايفاق

(ا*إ*رحيماتواباأدثهوالوجاألرسوللالصشخخمر%وأدلهفأشتغفروأ

(6*"شتتبيتاوأشدالمخئرانل!ي!يوعظونمافعلواأنهتمولؤ>،63[:]الشاء

.ئرهوثظا،[66:]إلاء

لي"،حلتلماحجريفيربيبتيجمنلم"لوالئاني:ومثال

)1(

)2(

.!ينءلبزا11:،ق)

.إ!المعنويلااللفظيالصوريوبالنفيهنابالثبوت"ونعني)ق(:فيالعبارة
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")1".يعصهلماللهيخفلمو"لو

من!دههـألجحرأقبوشجر!منالأرضقأنصاهـلؤ>:الحالثومالى

.!2[ة]لقحانلئه!!طمتنفدتماأتجرسحعهسبعد

يذنبونبقومولجاءبكماللهلذهبتذنئوالم"لوا+الرابعومثال

.2،لي!ه..ه..

.والإثباتالنفيعلىورودهاصورفهده.("ال!همديغعرلمحيستمغمزون

فأمواذ:ذلكحكمواما

والثانيملزومالأوللان،الثانيلنفيالاولنفياحدهما:

لارمه.عدمعندعدموالطزوم،لازم

يستلزمالملزومتحققلأذ؟الاوللتحققالثانيتحفق:والثاني

لاذمه.تحقق

بخفييؤذذماوضعهاولا"لو"ظبيعةفيفليسهذاعرفتفإذا

وحقيقتهاطبيعتهاب()ظ/16وإنماإئباته،ولاالجزءينمنواحد

المتضمنللتلازمبهايوتىإنمالكنالمذكور؛التلازمعلىالدلالة

يؤتفلم،الشبهةنشأتهناومنتحققهما؟أوالحلزومأواللازمنفي

فإذانفيهما،أوالجزءينثبوتعنالنظرقطعمعالخلازملحجردبها

نفياستعبمنهما،اللازمانتفىقدمخلازمينجشءينعلىدخلت

.الحرفنفسمنلا،اللزومقضيةمنالملزوم

لفسدلا<آدلاإلاءاالهفيهما؟قلو>:تعالىقولهاذ:ذلكوبيالن

دخلالحرفبل"لو"،حرفمنالفسادنفييستفدلم22[]الأنبياء:

)1(

)2(

49(01)ص/29،تقدما
وجا--،كهالله-!ضيهريرةابيحديثمن2(لأ)94رقممسلمأخرجه

ايضا.مسلمعخدالأنصاريأيوباابيحديثع!بنحوه
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يريدما)1"ولينلينهفلازمتحسااحدهماانتفاءغلمقدامرينعلى

لازمه،لانتفاءالملزومانتفاءالملازمةوقضية،الآلهةتعددمننفيه

حح!منلا،لانتفائهملزومهانتفىوحساقطعامنتفثااللازمكانفإذا

:أمرانفهناماالحرف

.الحرفمنفهمتالتيالملازمة:احدهما

نأينبغيالوجههذافعلى.بالحسالمعلوماللازمنتفاء:والثاني

علىدخلتإنقالوا:هنافمنب"لو("،والملزوماللازمانتفاءيفهم

،خارجمنانتفاؤهعلمقدمنهماالثانيأنبمعنىمنتفيين،صارامثبتين

ايضما؟كذلكاثيتتهمامنفيينعلىدخلتوإذا،لانتفائهالأولف!نحفي

ثبوتفيتحقق،خارجمنالحبوتمحققملزومعلىتدخللانها

الذنبصدوروهوالملزومفهذاتذنبوا"لم"لو:قولهفيكمالازمه

.)2،ما
النوعبقاءوهو:لازمهفتحققالبشر،منالخارجديمخحمق

الذنبعدمبينوقعتالملازمةلأنبه؛الذهابوعدمالانساني

عدموهو،لازمهفانتفىقطغامنتفالذنبعدملكنالبقاء،وعدم

الأربعةالاقسامبقيةوكذلكالبقاء.وثبتالذنبفئبتبناالذهاب

الوجه.هذاعلىتفهم

؟متعددةملزوماتيلزمقدالواحدفاللازمهذا؛عرفوإذا

إثباتالمتكلمفيقصدوغيرهما،والفرسللإنساذاللازمةكالحيوانية

البعض!انتفاءتقديرعلىواللازمالملزوماتتلكبعضبينالملازمة

ذلكانتفاءلمديرعلىحاصلةالملازمةأن:مقصودهفيكونالاخر،

)ق،.)1(من

.!ييحققا1:()ق(2)
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معين،ملزومنفيعنداللازمانتفاءالحتوهميتوهمفلاالاخر،الصلزوم

يخفلم"لو:يخرجهذاوعلىأ(22)ق/،ابدونهحاصلةالملازمةفإذ

المعصيةعدمفإنلي"،حئتالمارييبتيجمنلمو"لو"،يعصهلمالله

بعضهااانخفىفلو،والإجلالوالمحبةالخشيةوهي)1"ملزوماتله

،غيرهاخرملزوماتلهلأذ؛اللازميبطللممثلا،الخوفوهو

لحصولالخحريم،نحفى1لماربيبتهالبنتكوذانخفىلووكذلك

ثابت،الوصفوذلك،الرضاعوهواخر،وصفوبينبينهالملارمة

فيقصد،متعددةملزوماتلهلارمفييأتيإنما)2(القسموهذا

امنها.ثفاهمانفيتقديرعلىالحلازمةتحققالمتكلم

27[:لاتحان1<أقبصشج!منلارف!لىولوأئصا>:اتعالىقولهواما

والبحارااقلافا،كانتلوالارضاشجارانلببانديقتالايةفإن

تنفداولموالاقلام،البحارلنفدت؛اللهكلماتبهافكتبتمدادا،

وبين،كلماتهنفادعدمبينالملارمةلبباذسيقتفالاية،اللهكلمات

الملازمةاكانتفإذابها،يكتبمداذاوالبحاراقلافا،الأشجاركون

؛المكتوبنفادفييكونتقديبرابلغهوالذيالتقديرهذاعلىثابتة

اولى.التقادير1منغيرهعلىفحبوتها

إذا:الايةمقصودفهمإلىمنهيرتقىمثلبضربهذاونوضح

اعطيتمابأسرهاالدنيالكان"لوشيـا:احدايعطيلالرجلقلت

علىثابتإعطائهعدمانقصدتإنما)3(فإنكشيئا"،منهااحذا

وبيناإعطائهعدمبينفلازمتالاعطاء،تقتضياليالتقاديراعظم

)1(

)2(

)3(

وهى"."ملزومانود(:)!

)ق(.فيل!ست

0"إذا[":ود()ظ
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عدمانعلىاهذافدل،يملكهماكثرةوهوالاعطاء،اسباباعظم

لارمالاعطاءعدموالقالتقسدير،هذادونهوماعلىثابتإعطائه

كلماتنفادعدموهو،الايةفيالمعنىهذانظيرفافهمتقدير،لكل

بها،يكتبمدادوالبحار،اقلامالأشجارانتمديرعلى،تعالىألله

بحافكيف؛لهلازفانفادهاعدمكانالتقدير،هذاعلىتنفدلمفإذا

!قمخكلبمثلهايسمحلاالتيالنكتةهذهفافهمإ!التقديراتمندونه

الحممدفله،وفضلهاللهفتحمنهيوإنما،الكتبفيتجدهاتكادولا

قضله.منالمزيد!نسأله،والمنة

وجاءت،النحويةالقاعدةمعالعقليةالقاعدةاتفقتكجففانظر

ولالغةولاعقلموجبعنخروجغـرمنمعابحقتضاهماالخصوص

الفائدةهذهإلاالتعليقهذافييكن11()ظ/لالمولو،لنصتحريف

علىإلاينفقمالاالفوائدكررمنتضمنوقدفكيف،رحلةلمسا!ت

والزجاجة،زجاجةالجوهرةيطنفإثههناكليسمنواما،تجاره

يفرقلاانهويزعمالجوهريعلىويزري،جوهرةالمثقوبةالمستديرة

الحعيى.وادنه!إبعنهحا

فيهونذكر،الشرطعلىالشرطدخولفي[لتاسعة"1":المسألة

يكوذتارةالثانيالشرط:فنقول،اللهشاءإنللإشكالمزيلاضابطا

معطوفايكوذتارةوالمعطوف،يكونلاوتارةالاولعلىمعطوفا

معالفعلعلىيعطفوتارةب()2()ق/22،وحدهالسرطفعلعلى

".طالقفأنتقعدتانقحت"ان:المعطوفغيوفحثال،الأداة

.العاشرةالحصنفيذكرولم،للقرافي5"(-1")1/:!الفروق"بقارن)1(

قوله:إلىالمقطويخخهيمصؤ!قيمنساقط)قما(الضسخةمنب()ق/22)2(

ص/401.."..نص،ومحن
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ومثال".وقعدتقمت"إن:وحدهالشرطفعلعلىالمعطوفومثال

الاقسامفهذهقعدلت"،وإنقمت"إن:الادإةمعالفعلعلىالمعطوف

صور:عشروهيالباباصولالئلاثة

كيفمابهماإلاالمشروطيقعفلا("،ولبستخرجت"إن:احدها

جتحعا.

بعدبالخروجإلاالحشروطيقعلم،"فخرجتلبست"إن.الئانية

يحنث.لملبستثمخرجتفلو،اللبس

"ئم("كانوإن،الأولمثلفهذا"،خرجتثملبست"إن0الثالحة

.قصدهيظهرحيثإلاهنايعتبرلافإنهللتراخي

امرين؛التعليقهذافيحتمل"،لبستإنلاخرجت"إن:بعهالر

الثاني:ءشرطايكوناناللبسونفيشرطا،الخروججعل:أحدهحا

خرجتإن:والمحنى،اللبسعنلمجردالخروجهوالشرطيجعلان

معلاخروجمخككانإنالحعنىويكوذ،لابسةغيراي،لابسةلا

الثانيوعلى،وحدهبالخروجيحنماالأولالحقديرهذافعلى،اللبس

معه.لبسلابخروجإلايحخثلا

امرين؛التعل!قهذاويحتملى("،لبستإذبلخرجت"إن:الخامسة

بهفيختحالحنثالخروجدوناللبسهوالشرطيكونأذ؟احدهصا

بأيهمافيحنثشرطامنهماكليكوذان:والثاني،الإضرابلاجل

لااقتصارإضرابفيكونالاقتصار،عنالاضرابويكونوجد،

اخر("-درهفابلد!هضا"اعطه:اتقولكماإلغا-،أأ(إ!راب

)ق(.منساقطهناإلى".ا،ق!صا!.ا.11:قولهمن1(لي
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كاذ.ايهحاحدهحافالشرطلبحست،،إنأوخرجتإن":السادسة

وقع]إذ[الثانيفالشرط("،خرجتإنلكنلبست"ان:السابعة

ب"لكن".الاستدراكلاجل[لأوللغا

معطوفاالثانيويكون،الشرطالشركاعلىيدخلان:الثامنة

باحدهما.يحنثفهذا"،خرجتوانلب!ست"إن:نحوبالواو،

وحدهالفعلعلىالعطفصورةفييحنثوهلمفكيفةقيلفإن

كان؟.بأيهماههناوحنثتحوهبهما،إلا

واحدكلجعلوهنامجموعهما،الشرطجعلهناكلأنه:قيل

ذأأحدهما:راياذ؛وفيهواحذا،جوابالهماوجعل،براسهشرطامنهما

حذفاحدهما،جواباذ:والثاني،الصحيحوهوجميعالهماالمجواب

بجزءين.المبخداعنالخبرمسألةاختوهي،عليهالمدكورلد،لة

فإما>:تعالىقولهنحوبالفاء،الئانيالشرطيعطفأن:التاسعة

الشرطجوابالمذكورفالجواب38[.:]البقرة<)1"فدىقىيآتينكم

كلصتفإذخرجت"إن:قالفإذا،الأولجوابوجوابهوهو،الثماني

احدا.وتكلمتخرجحتىتطلقلم"،طالقفأنتأحذا

الشرطدخولالفقهاءفيهاتكلمالتيالمسالةانوهيالعاشرة!2(؟

اقوالهمواختلف،"لبستإنخرجت"إذ:نحو،عطفبلاالشرطعلى

يحنحا،وأنه،المعنىفيمقذماللفطفيالمؤخرإذ:قائلىفمنفيها،

المقدمهولفطاالمقدمبلىقائلومن،الخروجعلىاللبىيتقدمححى

لقوله.حججامنهمكلوذكر،معنى

)1(

)2(

عليه.والكلام(..علنهمفلاخودثهداىتبحفمن>:الآيةبقية

."231لأا)3:جاتيفيصاالبحث!ذاالحؤلفوسيعيهد1"،/1):))الفرو!اا.انظر
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فيالأندلسي)أ"الموفقبن[]المحألةعلىنعىوممنأ()ق/23

،الشرطحرفوأعيد،المحرطعلىالمحرطدخلإذا:فقال)آ(،شرحه

ا:كقولك،الاولقبلالثانيالشرطوجودعلىالجزاءوقوعتوقف

منهاالشربيوجدحتىتطلقفلا"،طالقفانتشربتاناكلت"إن

االذيوهذاشردب،علىمعلقاكلعلى)3(معلقلانه؛الأكلقبل

""الجواهر")فيساسابنوحكى"المهذب")4"،فيإسحاقابوذكره

الشافعي.لاصحابوالوجهاذ،عكسهمالكاصحابعن

كانإنالثانيالشرطان؟وهوتفصيلمناالمسألةفيولابد

جوابالفاءوتكونيالفاء،مقدراكان!الأولع!الوجودفيمتاخزا

"إن:مثالهب()ظ/17،الحانيجوابالمذكو!والجواب،الأول

فيه،صليتفإن:تقديرهاجر"مأفلكفيهصليتإنالمسجددخلت

الوجودفيمتقدفاالثانيكاذوإنعليها،الكلاملدلالةالفاءوحذفت

فيه،مقدرةوالفاء،جوابهقيلهوما،التقدمنيةفيفهو؛الاولعلى

دده!قإنلكغأدضحأت)ذأددتو،ينفع!نصس>:وجلعزقولهومثله

فإذيخويسكم)6"،اناللهارادإن:تقديره34[،]هود:<يغوليهثمأنيررلا

)1(

)2(

)3(

)(

)5(

،6(

".ا"الفرضي:إلى)ق،فيتحرفت

وترجحف19،!ى/عنهالمولفنقلوتعدم،للزمخشريللمفضلشرحه:اي

بكتابه.والتعريفما

"تعلق".ود،:)ظ

للعحرانى(.شرحهمع-215)01/

ومؤئفهالمدلنه(ا،عالممذهبفيالثحححهالجواهر!عمدالكتابواسم)2/702(

ت)616(.محمدأبوالسعديالجذاميشاسبننجمبنعبدالله:هو

99(.)22/ةو"السير"61(،)3/:إالاعيان"وفيات:انظر

ود،01)ظمنسقطت"يغويكمأناللهأرادان:"ئقديره
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المسجد)1"د!لت"إن:وتقول،نصحيينفعيلالكمانصحاذاردت

المسجددخلتفإذ،توضاتإذ:تقدلره"،ركعتينفصلتوضأتإذ

.متقدمهناال!ثانيفالشرط،ركعتينفصل

كانبلالآخر،علىالو!ودفيمتقدماأحدهمايكنلموإد

تأخر،ولابحقدماحدهماعلىيحكملم)2(والتاخر؛للتقدممحتملا

شرطاقدرهفأيهما،ونيتهالمتكلمتقديرإلىراجعاالحكميكونبل

وإنتأخر،اواللفظفيتقدمبالفاءمقدرأوكان،لهجواباالاخركالن

الحتأخر،تقديمفيهظهرفححا،الأمريناححملتقديرولانيهيطهرلم

الساعر:قول

)3(الكرمزانهاعزمعا!لمناتجدواتذعرواإنبناتسخغيثواإن

دريد)4"تابنقولومنهالذعر،بعدإلاتكونلاالأستغاثةلأن

لعالافقولاهاتامننفسيوالتإنبعدهاعثرتفإن

المحتملومنالذعر،بعديكوذإنما(ئانية)مرةالعثورأنومعلوم

ي!تنك!اأقالنبىأرأدإنللنبىففسهاوهبتأنمؤمنةوآع!اه>"تعالىقوله

اله!ةتكونانيحتحل05[،؟]ايأحزاب<ألمؤضمينددصنمنلتىضالصحة

نفسهاوهبتإنالـقدير:ويكون،لهجوائاالإرادةفعلويكونشرطا

تكونانويحتملله،فخالصةيستنكحهاأنالنبيأرادفإنللنبي

)1(

)؟(

)3<

)5(

.اارلدا":(ق)

دا.ولموالتأخير"للخقديم:()ق

قائله.يعوفولا3(>11/"ه!الخزانة":فيالبيت

(.التبريزيشرحمع-02)صى/:!"المقصورةوانظر،الحقصورةضحن

."الثاني"العبور:()ق
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يستنكحها،أذالنبيارادإن:والتقدير،لهجوائاوالهبةشرطاال!رادة

ليظهرمافهذا،الأمرينيححمل،لهاخالصةفهينفسهاوهبتفإن

ا.اعلمواللهوتحقيقها،المسألةهذهفيالتفصيلمن

لحنفعة)1"1عظيمةفائدة

:تقول،لتعقيبولاالترتيبعلىتدللا"الواوأ2(:سيبويهقال

اء"أ)الفابخلاف،ورمضانشعباذ:ششتوإذوشعباذ،رمضاذصحت

اعنى،ببيانهوهم،اهئمبههمماكلامهمفييقدمونأنهمإلاائم"1و

لفظه.هذاويعنيانهم"،يهمانهمجييغاكاناوإن

وتبيين،بسطإلىب،)ق/23يحتاجمجملوهواكلام.السهيليقال

الحتكلمويكون)3"،بالتقديماحقالشيئيناحديكوذمتى:فيقال

اعنى.ببيانه

منفعفلعظم،بهالاعتناءيجبالأصلهذاان:والجواب:قال

فيالحكمةعلىالوقوفمنلابدإذ؛رسولهوحديث،اللهكحابفي

والطلماتا(،والبصر)السحعكنحواخر،ماوتأخير)؟(قدمماتقديم

بعضها:وفيالأكثر،فيوالانسوالجنوالنهار،والليلوالخور،

وتقديمالذكر)6"،فيالأرضعلىالسماءوتقديم،والجنالإنس

يجىء:ولم"،عليم"لسميعونحو:،الايبعضفيعليهاالأرض

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ص/266(.الفكر"ت"دائج

.(112"/11:ا"لكتابا"في

."لمشقدمبا":ود،)ظ

.!...اوالقرآنفيقدم"ما)ق(:

".و"الن!ائج)ق(!نوالحثبتوالصير"،"السميعود(:)ظ

)!ق،-فيليست
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موضعوفي،"رحيمو"كفور"حكيم"عزيز:وكذلك("،سميع"عليم

شيءوليسيئحصر.يكادلامماذلكغيرإلىغفور""رحيمواحد:

وسنقدمالخبيو.الحكيمكلاملانه،وحكمةفائدةعنيخلوذلكمن

الاوضح!الطريقعلىبكيقففاصلاالغرهذافيالخوضيديبين

تقدمحسمبعلىاللسانفيفتقديمهالكلممنتقدمما:فنقول

،بالزمانإماأشياء:خ!صمةبأحدتتقدموالمعاني،الجنانفيالمعاني

فإذا،والكماليالفضل!اما،بالسببوإما،بالرتبةوإما،بالطبعوإما

الأسبابهذهبأحدوالفكر)1(الخلدإلىالمعانيمنمعنىسبق

السابق،المعنىذلكعلىالدالاللفظلعحبقبأكثرها،أو،الخمسة

الألفاظترتجماكانوربمانعمذلك،بحسبالألفاظترتبوكان

ومضر"،"رييعة:كقولهم،المعنىبحسبلا،والثقلالخفةبحسب

لانك؟الخفةاثرواولكن،الفضلجهةمنأولى"مضر("تقديموكان

أخرتفل!حا،وتوالتالحركاتكثرت،اللفظفي"مضر"قدمتلو

.بالسكونعليهاوقف)2"

اخف،الانسلفظفإن"،والانس"الجن:النحوهذاومن:قلت

بأولأولىالأثقلفكان،المهموسةوالسينالخفيفةالنونلمكان

فلحكمةالقرانفيوأما.وجمامهالمتكلملنشاطالاخفمنالكلام

وسضثحير،والاغلبالأكثرفيالانسعلىالجنقدمهذهس!ىاخرى

تعالى.اللهشاءإن)ظ/118(الفصلاخرقيإليها

والنور"،و"الظلماتوثمود"ف!"عادالزمانبتقدمتقدمماأما

له.معنىولاوالخقل(""الخفةود(:)ظ)1(

اثبت.كحامحققهوأصلحهلما"ووقف:النتائجونسختىالأمولفي)2(
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فيوتقدمهما،والمعقولالمحسوسفيللنو!سابقةالظلمةفإن

معلومالمعقولةالظلمةوتقدم،المنقولبالخبر)1"معلومالمحسوس

لالغلحوبرأمهنكمبالونمغد!أخرج!كمو>:سبحانهقال،العقلبضرورة

ظلمة2")فالجهل78[:الخحل1<لأفدلأئصخرووألس!معلكموجعلشحظ

تعالى:قالولذلك)3(العلمنورعلىبالزمانمتقدمةوهي،معقولة

الزحم،ظلمة:محسوساتثلاثفهذه6[،]الزمرة!ا(ظانعخكت)

الإدراكاتعدمةوهيمعقولاتوثلأث،المشيمةوظلمة،البطنوظلمة

وبطن،ظهرآية"لكلإذ)؟(:الحتقدمة؛الاية1فيالمذكورةالثلاثة

الله"انا:الحديثوفي")6(،مطلع(حد)ولكلحد،حرفولكل

")7(.نورهمنعليهمألقىثمظلمؤأ(أق/24فيعب!دهخلق

ونحو:3[]ادنساءة(وريخوئنضمثنى>لحو:بالط!الحتقدمومن

)2(

)3(

)61

)7(

.،معقول"ت(لىا

".العلم"وانتفاء:"دالختائجفي

.!الادراك9:"و"الختائج،،"العلوم:(أق

.(أفقيليست

)د(.فنمفطتحدا["ولكل

شرحهمعذلكانظرلمج!،النبيعنوروي،السلفبعض!عنالقولهذاجاء

.(916)2/:"و"البرهان،(64")2/:""ا،تقانفي

حبانوابن،وحسنه)2؟26(،رقموالئرمذي91(،لأ،)2/176أحمدةأخرجه

وصححه،03()1/ةا""المسخدركفيوالحاكم43(،)14/:("الإحسان9في

والاجري)4/3"6(،:للالكائيو1(،)ص/"."السنة،:فيعاصمابيوابن

.757()2/:ا"ال!مريعةفي

صحيح،وسنده،بهعمروبنبادلهعنالديليابنبادلهطريقمنكلهم

"السلملة"فيوالألبانيوالذهيوالحاكمحبانابنوصححه،الحرمذيوحسنه

)7601(.رقم
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.![ة]الحجادلةلايةاهودابعهؤ(لاإثنث!تجولىمني!وتما>

بالطبع،يتقدمإنمابعضىعلىبعضهاألاعدادمنيتقدموما

البابهذاومن.الحيوانعلىوالجسم،الإنسانعلىالحيوانكتقدم

هذاكانوربما،حكمعزفلماعزلأنه؛"الحكيم"على"العزيز"لقدم

>مجب:نحو،القرانفيكئيرومئله،المسببعلىالسببتقذممن

سببالتوبةلأن222[؟:]البقرة(ا؟؟-ألمتيرجمتومجبلتئبيهت

الإفكلان222[؛:]الشعراء(اص؟فىأدثصأفافي>كلةوكذلك،الطهارة

.[12:المطففين1!<أفيثييممعدكل>:وكذلك،الإثمسنب

فبالرتبة؛[11:]القدم+<)فيبنحييمشاه>على!اذ(>تقدمواما

العياب،:هووالهماز)1(.المكانفيالقعودعلىمرتبالمشيلان

النميمة.بخلاف،موضعهمنوانتقالحركةإلىيمتقرلاوذلك

فبالرتبة[12:]القدم(معتل!>:على<لقخترمناع!>تمدمواما

،غيرهعلىيعتديوالمعتدي،نفسه92"منيمنعالمناعلأدتايضا؟

.غيرهقبل[)3(الرتبة]فيونفسه

نروفىرجالا>يآتوك:تعالىقولهبالرتبةالمقذمومن

القريب،المكانمنيأتيراجلاياتيالذيلان!2[؛]الرةضحامر<

رويقدانهعلىالبعمد،المكانمنيأتيالضامرعلىيأتيوالذي

قدماللهلأنراجلا،حججتاني"وددت:قالنهعباسابنعن

تقدمبابمنعباسابنفجعله")"،القرآنفيالركبانعلىالرجالة

!1(

،2(

،3(

)4(

.""الكلام:()ق

.""يخر:"ئجالا11

لا.ئجلاا"من

-سعد،وابن،ش!جةابيابن"وأخرج)4/963(:المنثور":"الدرفيالسيوطىقال
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الشيءقدموربما.موجودانوالحعنيان،المفضولعلىالفاضل

الخصحة!منواحدلمعنىقدموربما،وخمسةواربعةمعافيلحثة

ألىوأتدييوجوهكمفأغسلوا>:والشرفللفضلقدمومما)1(

الخبتن>:وقوله،6[:]الحاندة<وأر!مبرءوممكموآم!مئخوأتمرأفقأ

"البصر")2(،على"("الس!تقديمومنه96[،]النساء:ا<وألعديقت

اكحرافي"الانس"اعلى"الجن"تقديمومنه"بصير"،علىو"سميم"

عناجتنمماوغيرهمالملائكةعلىتثشملالجنلأن؛المواضع

وقالأ[58:]الصافاتنس!ا(لحةوفيبئنمروجعلوا>:تعالىقالالأبصار

:)3(الأعنحى

اجربلايعملونلديهقياماالح"سبعةالحلائكجنمنوسخر

74[:]الرحمن!(7أولاطنفتلهمإنسىيطمحهن>لؤا:تعالىقولهواما

وأئا>:وقوله3[9:]الرحمن!)<ولاجآق!نسىةذنبهعنيعتثللا>:قولهو

ههئااالجنلفظفإن5[:]الجز(%ص؟كذبااللهعلى!ا!نأقيشئقوللنأذ...

عليهميصوهملاوانهممأالعيوبعنلنزاهت!م؟بحالالحكةيتناوللا

()الجنلفظعموميتناولهملمفلما؛الذنوبسائرولا،الكذب

)1(

)2(

)3(

)41

،5(

حاتمةأبيوابنالمنذر،وابن!13-136،،)9/:جريروابنحمجد،بنوعبد

ةقالعخهما-الله-!ضيعباسابنعن331(،)؟/:والبيهقي)8/2488(،

الدهأسحمعالكبر،أد!كنيحتىماسجااحجلمانيإلافاتني5سيعلىاسى)(!ا

،.الركانقبا!بالرجالفبداضامر("كلوعلىرجالا"يأتوك:يقولتعال!

ا."ربماي!ود(:)ق

البصير".على"السح!عود(ة)ظ

)13/"9(.:""اللسانفيمنطو!ابنوذكرها"،"ديوانهنىليس

.""تسعة:""اللسانوقي"،اشيعة1؟لالأصوفي

)ق(.من
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وكمالهم.لفضلهمالانسبلفظبداالقوينةلهذه

وبالفضل-ايضا-فبالرتبة؟(""الأرضعلى"السماء"تقديمواما

.وال!رف

نصذزةمثقالمنرفيعطيغزبوما>:قولهفي"لأرضا"يمتقدواما

بذكرمنتظمهلأنها-ايضا-فبالرتبة؛61[:]يونس<السمادتولاالأزخط

عحلإ<منتعملون>ولا:بقولهالمخساطبونوهم،إليهاقربهيما

معالذكرفيموتبةتقديمهاالنظمحسنفاقتضى]يونس:61[؛

فإنها"سبأ"،فيالتيالايةبخلافاهلها،همالذينالمخاط!ين

3[.]سبأ:الغيتب<عنو>:بقولهمنحظمة

الولدفلأن؛الايمنكثيرفي"الولد"على"المال"تقديمواقا

همالحالوسوءب(أق/24الفقروعند،ومسرةنعحةالمالوجودبعد

سببالماللأن؟الحسنبعلىالسببتقديمبابمنفهذا،وم!رة

بالولد.الندمةتمام

أ[4:عمران]آل(لبنينوالنسمسآ!تالشهؤت>ححث:قولهواما

]الأموال[على]البنين[وتقديم،بالسببالبنينعلىالنساءفخقديم

)1(-
تبه.با

خبرفإنهوقع،حيثوالعلسم""السمعذكربالرتبةتقدمومحا

كالاصواتقرببحالتعفقهبالسمعفبدوالتهديد،التخويفيبضحن

صوتكوطنيحسكسحعمنفإن؛الحركاتوهحسب()ظ/18

علحهكانوإن،يعلمإنه:لكيقالممن-العادة-فيإليلطاقرب

"التائج!0منوالتصوي!،"بالرتبةال!نينعلىالأموال"وئقديم:الأصولفي)1،
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ذكرولكن،وشطنقربماعلىوواقغا،وبطنظهربمامتعلقاتعالى

بالتقديم.اولىفهو،العليمذكرمنالتخويفبابفيأوقعالسمغ

لأناأأ(؛بالطبعاولىفهو"!"الرحيمعلى"الغفور"ققديمواما

وفي.الغيحةقبلتطلبوالسلامة،غنيمةوالرحمةسلامةالمغفرة

يسلمكوجها"ابحث!:العاصبنلعمرواقالحك!ج!النبيانالحديث

الترتيبمنفهذا"!2"،المالمن!عبةلكوأرعبويغنمكفيهاللة

الكسب.قبلوبالغنيمة،الخنيمةقبلبالسلامةبدأ،البديع

فالرحمةاسبافي2[]سبا:إش؟*ا(آلغفو!آلرحيموهو>:قولهوأما

لأنها؛بالطبعوإما،والكمالبالفضلفإما،المعفرةعلىمتقدمةهناك

،الحيوانمنوغيرهمالمكلفينمنالخلق)3(اصنافبذكرمنتطحة

ا،الخصوصقبلبالطيعوالعموم،تخصهموالمعفرةتشملهمفالرحمة

اومبم!ف->:وكقوله[68:]الرححن<!6!ودماذونخلفبههة>:كقوله

.[89:]البقره<وميكئلوجبريلورس!-

)1(

)2!

،3(

".بالطبع"بالتقديم)ق(:

9(،)صه!/لأالحفرددا:"الأدبفيوالبخاري202(،و911)4/لأاححدأخرجه

وكيرهم.236()2/:والحاكملا(،)8/:!!الاحسانجاذوابن

به.العاص-بئعمروعنابهعن!باحبنعليبنموسىعنطرقيمنكلهم

الادبداصحيحفيوالألبانىوالذهبي،جانوابنالحاكمصححهوالحديث

.922دقمالحفرد"

بالراءأرنجةلك"أرغب؟السخةكتبمطبوعاتوبعضى،الاصولفيوو!

دفعةأعطيك:والحعخى.والعينبالزايزعبة"لك"أزعب:والصواب،والغين

لابن)2/203،الخهاية":9انظر:0والقسمالذ!:الزعبوأصل.الحالمن

الاثير.

01"اوصافلا:"!الن!ائج
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قدمومحا

43[؛عحراذت]ال

ساجد"أأ(وهو

(لا-4ألزلمجتىمعوأجمعىسجدلى>و:قولهبالفضل

ربهمنالعبذيكونماو"أقرب،افضلالسجودلأن

منانتقاللأنه؛والعادةوالزمانبالطبعقبلهفالركوع:قيلفإن

؟الركوعقدمفهلا،الانخفاضقبلبالطبعوالعلؤ،انخفاضإلىعلؤ

>!اجمىا:ق!لهمنالايةلمعنىانتبه:يقالالط:فالجواب

بالسجودعرفإنما،الساجدينمعالمعجدي:يقلولمأ(؟!ألربهعجنى

افضلبيتهافيالمراةصلاةلأنبيحها؟فيصلاتهاواراد،الصلاةعن

:اي<،؟الزبهعينمح>!اجمى:لهاقالثم!ومها،معصلاتهامن

.المقدسبيتفيالمصلينمعصلي

ولكنه،الصلاةاجزاءسائر)2(دونوحدهال!كوع-ايضا-يردولم

واربع،ركعتين"ركعت:تقولكماكلها)3"،الصلاةعنبالركوععبر

لصلاتين؟متضمنهالاية!ارت،بحجردهالر!علاالصلاةتريد"،ركعات

العبد،حالاتافضلالسجودلأنبالسجود؛عنهاعئروحدهاصلاتها

عنهاعبرالمسجدفيصلاتهاثم.لهاافضلبيمهافيالمراةصلارووكذلك

المصلينمعصلاتهاوكذلكالسجود،دونالفضلفيلأنه؛بالركوع

دقيق،وفقه،بديعنظموهذاومحرابها،بيتهافيوحدهاصلاتهادون

بالعراءأ4(.صحيحوأنتتنبذكاووراء،ماإلىلكتشيرنجذوهذه

)1(

)2(

)3(

رقمداودوابو)482(،رقممسلمأخرجه

-.عنهالله-!ضيهريرةأبيحديثمنوكحرهم

دا.لجلختاا"و(ق)من

."ئجلختااو"()قمن

دا.و،الحتائج()ظفيالجملةهذهتحزفت
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بئىوطهر>:تعالىقولهالباببهذاذكره)3"يليقومحاقالوا)1(:

بالطائفينبدا26[.]الحج<إ*السجودوألرئحعفإلحينوييظايفين

و!معهم،الطوافيناجلمنبتطهيرهالمأمورالبيتمنوالقربللرتبة

علةهوالذيالفعللفطعلىادلالسلامةجمعلأن؛السلامةجمع

لم؟الطوافاللظالمجت(؟مكاذكاذولوالتطهير،حكمب!ايعلق

أللطايفب(،قولهفيماالفعلقصدأ3(بياذمناللفظهذافييكن

فاللفطان"طائفون"،:تقولكماا"يطوفون"،:تقولأنكترىالا

مت!حمابهان.

"وطهر:فيقول،ابينفحكوذبعينهالفعلبلفطأتيفهلا:قيلفإذ

!"؟يطوفونللذينبيتن

ولفظ،الأشخاصبذواتلابالفعلمعللاالحكمإن:قيل

معنىيخفي"الطواف"ولفط،والذاتالشخصعنينجىء"الذين("

الموطن.بهذااولى[أ؟(]الطائفينلفظفكانا،يبينهولاالفعل

)العاكفين(،معنىفيلأنه)والقابحين(؛الترتيبفييلجهثم

5![،ةعمران]الما<قآ!الخهدمتماالا>:تعالىقولهمعنىفيوهو

يليهثم،بهالتطهيرحكمتعلقفيكالطائفينوهوملازفا،فثابزا:اي

يختصونلابالركوعالجيتالصستقبلينلأنا"؛]الركع[)لفظبالرتبة

التطهيراحكميحعلقلمولذلحة،والعاكفينكالطائفينمنهقرببما

2(.لا)ص/3:ا)النحاباوانظر)ق(.فيلضت)1(

01"و"الختائج()قمن)2(

."!،قول:"و"النحائج،ا"فضل:()ق)3(

"النغائج(".منوالصحجت"الظاهر((:وق()ظ)؟(

ا[.النغائجلامنوالصحجت""الراكع:وق()ظ)5(
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ولاالبيتفييكودتادتيلزملاواتهأأ"،الركوعهوالذيالفعلبهذا

إلىفيهيحتاجلاإذ؟المسلمالجمعبلفطيجىءلمفلذلك،عنده

قبله.فيمااحتيحكحا،الفعللفظبيان

عطفكمابالواويعطفولمبالسجود،"الركإ(وصفئثم

علىبالواويعطفلالشيءو"السجود"،هم"الركع"لأذ؟قبلهما

عنعبارةيجيءمااغلبالسجوداذوهو:اخرىولفائدة؟نفسه

يريدانهلتؤثميالواوعطففلو،الجمعههنابهوالمرادالحصدر،

ثالثة؟وفائدة؛النعتهوالذيالاسمدونالمصدرهوالذيالسجود

فلوأ(؛أ)ظ/9الشريعةحكمبراكاليفليسيسجدلمالراكإناذ

حياله.علىيجريحكمال!كوعاذلتوهمبالواوههناعطفت

يقلولم"فعول"،وزنعلى"السجود":قالفلم:قيلفإن

جمعولم0192[،]الفتحممعاسجدأ<>:اخرىايةوفيكالرك!السجد

أ)دكوع".على"راكع"يجمحولم"سجود"،على"ساجد"

لخضوع،وكالخمضوعمصدرالأصلفىالسجودألت:فالجواب

جمعفي"السجد":قالولو،والباطنالظاهرالسجوديتناولوهو

تراهالا"الركإ(وكذلكالظاهر.الحعنىإلايتناوللم"ساجد"

لاوهيلعين،رؤيةوهذه92[:]الفتحرممعاسجدأ<>ترلهم.يقول

قيلهماعلىلعطفهالظاهرلركوع1هناوالمقصودبالظاهر،إلاتتعلق

الظاهر.بالعملإلاإليه!لحوجهلاواليت،البيتقصد)2(بهئرادمما

لفظدون"الركوع"لفطيخناولهالذيوالخضوعالخشوعواما

."الهذا1:(ق)(أ!

.[(فضل":(ق)(2)
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البيت.إلىبالتوجهمشروطافليس(""الركع

وصفااجعل،الباطنالحعخىعنانبأحيثفمنالسجودواما

بالسجودإ،الظاهرالركوعيصح،إذ؛اهلحعناومتمما"للركع"

الذيالظاهر[لسجودايضحالفطهب()ق/25اولتناحيثومن،الباطن

هومماقبلهبما-ايضا-انتظامهحسن،البيتاإلىالتوجهفحهيشحرط

هذهلحظفمن،البيتبذكرذكرهمالذينالطائفينعلىمعطوف

الاعجازمعرفةفيارتفع!بلحهالبديعالنظمهذاوتدبر،بقلبهالمعاني

كلامهتمحميد"حكيممنتنزيلأنهاليقينبعينوابصرالتقليد،عن

ا-.الله-رححه

تولجهاانعنهاتضحايقمضايق-الله-رحمهتوئجوقدقلتأ1(.

منها.حسنغيرهاوبأشياء،حسنةبأشياءواتىالابر،

اوهذان،الحسنغايةففيمضر؟علىإربيعةتقديمتعليلهفأما

ا.ذكرهمافيهمافحسنواحد،كاسمصاراالغالبفيلتلازمهماالاسحان

ا؟الجنشرفمنلان!علىالجنتقديمفيذكرهماوأما)2!

قدااعديدةوجوهمنالجنمنأشرفالانىفإن،عليهفحستدرك

الموضع.هذاغيرفيذكصناها

01ممخوعتانفالمقدمخان،اشرفهمو)3"منهمالحلاائكةإذ:قولهواما

ا:هيمنهاخلقواالتيومادتهمالحلائكةاصلافلأن:الأولىاماا

السهيلي.كلامعلىتعليقاالقيملاب!والكلام)ق،،فيلست)1،

)ق(.منساقطهناإلى!...اكاية!ففيةقولهمن)2،

"او".)!لحما:)3(
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")أ"،مسلم"صحيح!مفيالبيعنمرفوغاذلكثبتكماالخور،

الجنبينالتفريقيصحولا،القرانبنصالنارفمادتهمالجانوأما

عقلا.ولاشرعاولالغةوالجالط

منواشرفخيزاالملائكةكونوهي:الثانيةالمقدمةوأما

البشر)2"،أوالملائكةتفضيلوهيالمشهورةالمسألةفهي!الإنس

المعتزلةهمالملائكةفضلواوالذينالخنر،تفضيلعلىوالجمهور

التقديمفييقالانينبغيالذيبل،عداهممحنوطائفةوالفلامفة

حم!منصقصلمنأفينسمنظقناولقد>:تعالىلقولهبالزمالطتقديمإنه:هنا

.[2!-26:الحجرأ(%فيفىنارالشموجمرمن!لم!خلقنةوآلجاكأ؟6س4مسنولز

ولاقطهانسى>لؤيلطيغ:قولهفيالجنعلىالإنستقديموأما

نأ؟وهو،ذكرهماسوىاخرىفلحكمة4![؛الرحمن.أإ!.(ط!و

النفولسوعلم،عليهالنفيفيردالاثباتمنالقلرطتعقلهلماتابعالنفي

النفيفجاء،المعروفهوالرجالطمثهاممنونفرتهاالإنسبطفث

أهثم.النفيهذافيالإنستقديموكان،ذلكمقتضىعلى

<أ*ةكذباأدلهعلىلحغوأفيذ!لموللغأنظشناوأئا>:تعالىقولهوأما

مؤمنيكلامحكايةهذافإن،السياقمنسرهيعرففهذا15:الجنأ

مغنفرأشتعأنهإلىأوحى>قل:تعالىقالكما،القرآنسماطعحينالجن

.[15-أ؟]البن(...الرسثدألىجغدىأ*بيمجمحاأخماقزسعناإنافقالواتجن

)1*

!2(

-.عن!األلهرضي-عاذثةحديثمن)6992(رقم

و"مجموع40111،)3/ةالكتابوهذا411(،ص/):أالهجرتين!طريق:انظر

إماحث:كخابوانطر)13/1386،":الباريو"فشح*4/35(،الفخاوىإ:

354(.)ص/:لاالعقيدةفيالمفاضله
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أولوهم،نيهمعلىونزل،الإنسبهاخوطبمااول)1"القرانوكان

الجن.مؤمننقولفجاء،الجنقجلوالتكذيببالتصديقبدامن

الإنسبتقديم[ه:]ادجن<إشة*!كذبادلهعلىوآلجنأقيلسلقوللنآنظنناوأنا>

والتكذيب.بالتصديقوتقدمهمبالقراذ،الخطابفيلتقدمهم

)3(لقومهمالجنمؤمنيكلامحكايةهذاانواهي:لالثة)2"وفائدة

وعظحتهالقرانمنسمعوابمافأخبروهما،إليهمرجعواأذبعد

بخلافاولايعتقدونهكانواعمااعتذرواثمالرشد،إلىوهداية

الانسانيطنودتيكونوالمبأنهمالرشد،منسمعوهماأ()ث/26

افيهناالإنسأب()ظ/9فذكرهمكذئا،اللهعلىيقولوا)4(لموالجن

خالفوافإنهم،التهمةعدمفيوأبلغالدعوةفياحسن،التقديم

فبداءتهم)!"،كذبهملهملبينلماوالجنالانس!منيسمعونهكانواما

قومهمبهميظنلاوانه،والتهمةالغرضنفيفيأبلغالانسبذكر

علىالكذببتقولهماقروامااولفإنهم،عليهمالانسظاهوواانهم

الخطابفيمواقعهتأملومنوأدقها،المعانياألطفمنوهذا.الله

صحته.عرف

منذكرهفما؛القرانفيوقعحيثثحودعلىعادتقديمواما

مثنىوكذلك4والنورالظلماتوكذلك،فصحيح؛بالزمانتقدمهم

وبابه.

،1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ولىا":(ق)

.("يةثا"ة،ق)

.(ق)فيليست

."يقولون"ت(ظ)

\""كدبه:(ق)
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وهوالحكممنكانفإن"الحكيم"على"العزيز"تقديموأما

الحكمة،منكاذوإنلحصحيحالمعنىمنذكرهفماوالأمر"الفصل

علىوجرياثهصنعهاتساقالمتضمنينوالارادةالعلمكمالوهي

منالظاهروهومواضعها،الاشياءووضعهوأكملها،5الوجوأحسن

والحكمة،القدرةكمالالعزةاذ:التقديموجهفيكون،الاسمهذا

باكملهاكماليصفةكلمنالموصوفسبحانهوهو،العلمكحال

مشاهدةإلىأقربمتعلقهلاذ؛القدرةوصففقدموغايتها،وأعظمها

)1(يعلمفمتعلقهاالحكمةماو.واياتهتعالىمفعولاتهوهوالخلق

.القدرةمتعلقعىمتأخرةوكانتغالئاوالاعتباروالفكربالنطر

والعلمالمفعولفيالنظربعدالحكمةفيالنطرأن"2(ووجاثاذ:

والمعاني.الحكممن)3(أودعهفيماالنظرإلىمنهفينتقل،به

تأخرعنهمتأخرةفهي،الفعلغاية)4"الحكمةأن:ثالتووجه

بغايته،تتعلقوالحكمة،بإيجادهتتعلقفالقدرةوسائلها،عىالغايات

الخارجي.الترتيبفياسبقلأنها؛الغايهعلىالوسيلةفقدم

[222:]البقوة1<"ا؟ئمت!رجمتآومجبألتئئبينمجب>:تعالىقولهماوا

منبالماءطهر:طهرأنالطهرانوهو،ذكرهماسوىآخرمعنىففيه

وهذا،والمعاصيالشركمنبالتوبةوطهر،والنجاساتالاحداث

مكملهوبل،بدونهينفعلاالماءوطهورالماء،لطهورأصلالطهور

يدخلماأولالعبدلأن؛بالتقديمأولىفكان،بحصولهمهئىءمعدله

*ظ،!في)1(ليست

.بأذ(""ووجه:)ق(*2(

.""ادعاه:)ف(!3(

لا."الكلمة:()ظ(لما
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.الحدثمنبالعاءيتطهرثم،الشركمنبالتوبةتطهرفقدالإسلامفى

هو:فالإفك222[؛]الشعراء:<بمأصأثيمأفاك>كل:قولهواما

والكذب.الفعلفيوهوالفجورهوتوالاثم،القولفيوهوالكذب

إلىيدعوالكذب"ان:الصحيحالحديثفياكماالفجورالىيدعو

صحيح.قالهفالذيلنا!")1(؛1الىيداعوالفجورهـإنالفجور

،ذكرهماغيرثانمعنىففيه12[:]الفلم<!ص>معتدأشعوأما

لقدرفيظلمفهوللعبد،حدالذيالحدمجاوزةالعدوانانوهو:

الحدودتعديتعاطىومن،الجنسمحرم:فهوالإثمواما،والوصف

الاثم.وهوالاخر،الجنسإلىتخطى

عليهم،عدوانااللهلعبادالظالمالمعتديانوهو:ثالثومعئى

اولى؟)2"الأثيمعلىهناتقديعهفكانبالفجور،لنفسهالظالموالأثيم

علىمعتدئاكانفمن،طاعهعنوالنهيب()ق/26ذفهسياقفيلأنه

وتوافقه.تطيعهلابأناحرىفهو؛لهمظالماالعباد

وهو،قبلهبحاليقترنالاليمعلىقدمهانهوهو:رابعمعنىوفيه

معتدذلكمعوانه،للناسفيهخيرلابأنهفوصفهللخير،المنعوصف

عليهميعتديثماولأخيرهيمنعلأنه؛المناععنمتأخرفهو،عليهم

لاذى،عنهمويكفالراحةلهميوجدمنالشاسيحمدولهذاثانيا،

ا.يكفهاذىولايوجدهاراحةلاوهذاالحصوف)3"،حقيقةهووهذا

بنعبداللهحديثمن)7026(!قموصسلم)4906،،!قمالبخارياخرجه)1(

-.عنهالثه-رضيمسعود

ا!("!)الالمم:)ق()2(

465(.-464)1/الالكين":"مدارجانظر31(
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ذك!ه،ماغيرآخرمعنىففيهبميي(؛)فشاعلى)!اذ(تقديمواما

نفسه،فىحالهلفسادوإظ!اربه)1(،وازراءللمهموز،عيبهمزهانوهو

بالنحيمةوالمشي،غيرهإلىتتعداهلاالمهموزتختصقالة)2"وهذه

للمهموزلازمضررهوالهمزمتعذ،ضررفهو،عندهينممنإلىيتعداه

الحنتشر.المتعديالاذىإلىاللازمالأذىمن)3"فانتقل،بهشعرإذا

نا:وهي،جليلةفائدةففيه؛الزكبانعلىالرجالتقديمواما

لغالبإليهالسفرمنولايد،الاستطاعةالحجفيشرطتعالىالله

علىإلايجبلاانهيظنمنتونملقطعالحجاجنوعيفذكر،الناس

منالناسومنوتاكيدا،الحعنىبهذااهتماماالرجالوقدم،راكب

-.)4(
وتوبحهم،تزدريهمالركباذنفوسلاذ؟لهمجبزاقدمهم:يقول

وربما،منكميردهولمعليكميكتبهلم)ظ/0؟أ(اللهإن:وتقول

ورحمة.لهمجيرابهمفبدا،لهمنافعغيرانهتوهموا

الرجلينئم،الراسمسحثماليد،ثم،الوجهغسلتقديمواما

وأحمدالثصافعيوهو:واجبالترتيبهذاإذ:يقولفحنالوضوء؛في

:عديدةلقرائنوجوئاالتقديماقتضتعندهمفالايةوافقهما،ومن

عنالنظيروقظعمغسولين،بينمحسوخاأدخلانهأحدها:

المغسو،تيذكرأنالمناسبلكانالمطلقالجمعاريدولو،نطيره

علىدل؛ذلكإلىعدلفلمابعدها،والحمسوح،النطمفيمتسقة

تعالى.اللهذكرهالذيالوجهعلىترتيبهاوجوب

متعذإ.ضرر"فهو:هىلها،وجهلاضحمةريادة)ق(في)1(

".حالة"وهذه:)ق()2(

".يعقل"ما:)ظ()3(

".وتومهم9:)ق(وفي)ظ(،فيرسصهاكذا)4(
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وهوبهمأمورواحدفعلاجزاءهيالأفعالهذهان:الثاني

والفعلبعف،علىبعضهالاجزائهعاطفةالواوفدخلتالوضوء،

بينالواوفدخلت،ببعضبعضهاأجزائهارتباطمنلابد)1(الواحد

ولا،الايةفيالمذكورالربطهوإذ،الترتيبفأفادت،للربطالأجزاء

نحو:يين!ا،أرتباطلاافعالبينالترتيبتفيدلاكونهامنيلزم

بعضهامرتبطةفعلاجزاءبينتفيدهلاأن<لزكؤةوءالقىالصهلوه>وأ!يموا

فيالثلالةالاقوالاحدوهذا،ولطفهالموضعهذافتأملببعض!.

وهو،يحكونهولايعرفونهلاالاصوليينواكثر،للترتيبالواوإفادة

.الأقوالأرجحولعلهاحمد،اصحابمنأ2(موسىابيابنقول

الاعضاء)3(سائردونبالوجهتعالىالربلبداءةان:الثالث

اعتبرهمافيهدرأ()قما/27وتهدرتلغىلاوانمراعاتها،فيجئا؛خاصة

فإنه؛اللهقدمهماانإلىلمج!عوالنبيئاشاروقد،اللهقدمهماويؤخرالله

فلحااخرأ4(،ماويؤخراللهقدممايقدمبليؤخر،ولاتقديمهينبغي

به"أه(،اللهبدابما"نئدا:وقالبالصفا،بداوالمروةالصفابينطاف

فتأملالأمر،علىبه")6"اللهوبدأبما"ابدؤوا:للنسائيروايةوفى

)2(

)3*

)4(

)6(

"يحصل".:المطبوعةوفي)ظ(،م!ساقطة

الحن!لي،القاضيالهاشحيعليأبو،موسىأبيبناحمدبنمححدهو:

335(.)3/:الحمابلة""طبقات:انظر.تصانيفلهت)428(،

)ق(.منساقطالاعضاء"اسائر"دون

فلما"!.ويؤخر،اللهفدمهمايقدم"بلى*ظ(:فيالعبارة

.الوداعحجةفي-عنهاللهرضي-جابرحديثعن)1218(رقممحملماخرجه

493(،)3/:"المسخدإفباحمدالإمام-أيضا-وأخرجه)5/236(،(:السننلا

جابرحديثمن!8(،)1/"الكبرىلما:فىوالبيهقي254(،)2/:والدارقطضي

والووي.حزمابنوصححه-أيضا-
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وهكذا،تأجرهينبغيفلا،بهبدأاللهبكلونذلكمعللابالصفابداءته

تأخيريجوزولا،بهاللهبدابحانبدانحنسواء:للوضوءالمرتبوذيقول

لمواظبةالصوابهووهذا،بهاللهبدابحاالبداءةويتعين،اللهقدمهما

نقلمنجميعفاتفق،المرتبالوضوءعلىغبهي!مرادهاللهعنالحبين

أخلانهقطاحدعنهينقلولممرتبا،إيقاعهعلىكلهموضوءهعنه

ولو،لفعلهمشروغاالمنكوسالوضوءكانفلو،واحدةمرةبالترتيب

واضح.الفهبحمدوهذا،لامتهجوازهليبيقواحدةمرةعمرهفي

الصدلقولكون،ذكرهفلما؛الضديقينعلىالنبيينتقديموأما

فهو،للنبيتصديقهبكمالالصديقاسماستحقفإنما،للنبيتابعا

الصديقينلفضلالشهداء؟علىالصديقينتقديموتأمل،محضتابع

عليهم.لفضلهم؛الصالحينعلىالشهداءوتقديم،عليهم

فيوفعحي!عليهمتقدمفهوالبصر)1(؛علىالسمعتقديمواما

اسما.أوفعلأأومصدراالقران

عنه؟نأولبهكلفوأدكللبصروولشغإن>؟تعالىكقوله؟فالاول

.36[:]الإسراء.<33!تثولا

.[64ة]طه؟-ا<موأ!ياشتعمع!مآإفق>:تعالىكقوله:والثاني

آلمححميحهوف!>،<سيئبصيرسميع>:تعالىكقوله:والثالث

134[]النساء:سميلابصإأب++(دئهوكاق>56[،]كافرتتجصحير!*؟-!ا(

قولوهذاالبصر،مناسرفالسمعإن:يقولمنبهذافاحتج

)1(
لم24)2/:!الساليهنو"مدارج1(،601)3/:الكمابمنسيأتيما:للمسالةانظر

لأ"-3)3/:!و"الصواعق3(،"ه-35لح1/)ة"السعادةدارو"مفتاجبعدها(،وما

.7"(لح
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عنوغيرهمهموحكوا،الئسافعىاصحابذكرهالذيوهو،الأكحرين

،الخلافمعهموفصبوا،افضلالبصر:قالواانهمحنيفةابياصحالص

المسألةهذهعلىيترتبمادريولا،الطرفينمنالحجاجوذكروا

للمتكلمينالقولانوكذلكاإالفقهكتبفيتذكرحتىالاحكاممن

!.والمفسرين

عليه،وردالبصر،تفضيل)1(قتيبةابنعنالمعاليأبووحكى

وقع،حيثالقرانفييقدمهتعالىاللهابأنالسصعمفضلوو[حتج

طا!عةفيبأجمعهاالسعادةفإن،والاخرةالدنياسعادةتنالبالسمعوبأن

فيول!ذا،بالسصعيدركإنماوهذا،بهاجاءوابماوالايحانأ6"الرسل

أربعة[31("1:سريعبنالأسودحديثمنوغيرهاحمدرواهالذيالحديث

:يقولأصمرجلامخهمفذكر"،القيامةيومبحجتهاللهعلىيدليكلهم

شيئا")؟".أسحغلا!اناالإشلامجاءلقدرب"يا

العلومأضعافاضعافالسمعمنالحاصلةالعلومبأن:واححخو

الموجوداتبعضىإلايدركلاالبصرفإنالبصر،امنب(02)ظ/الحاصلة

)1(

)2(

)3(

>؟(

الدينوريمسلمبنعبداللههو:قتيبةوابن+تقدم،الجوينيهوالمعاليأبو

)3/42(،":الاعيانداوفياتانظر:تأ276(0،انيفالتصاصاحبالاديب

)!ى/7(.ة"القرآنمشكل!تأويلفيوكلا!ه)13/692(.:و"السير"

أق(.منسقط

الحديث.مصادرمنوالحصويبداثلاثة،:الاصولفي

حبانوابن)1/287(،"البهير":فيوالطبراني)؟/24(،أححد:أخرجه

29(.)!ى/:!الاعشقاد"فيوالبيهمي)16/6!3(،:""الإحسان

والحديث،بهسريعبنالاسودعنقيصىفيالاخفعنقتادةطريىمن

فيوالالبافي)7/921(،!الحجحعلما:فيوالهي!ميوالبجهقيجانابنصححه

.(1)434لقم"الصحيحة"ال!لسلة
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والمعدومات،الموجوداتئدركوالسمع،القريبةبالبصرالمشاهدة

والممتخع)1"،والممكنوالواجبوالبعيد،والقريب،والغائبوالمحاضر

إدراكه.إل!البصرب()ق/27لادراكنسبةفلا

ولهذاللسان،1والقلببكميوجبالسمحفقدبأنحتجوا؟و

كانفربماالبصر؛فقدواما،الغالبفيينطقلاحلقةالأطرشكان

ينعك!لبصر1نورفإنذكائها،وشدةالبصيرةإدراكقوةعلىمعجحا

العميانمنكثيراتجدولهذا،ويعظمإدراكهافيقوىباطناالبصيرةإلى

الباطن،الحسوضياءوالفطتةالوفاد،الذكاءمنعندهمكثرهمأو

الجهاتفيالبصرسفرأنريبولاالبصير)2"،عندتجدهتكادمالا

القلبتفؤقيوجباختلافها،علىللفبصراتوماشرتهوالاقطار،

إصابةعلىاعونوالخلوة،للقلبأجمعالليلكانولهذا؟وتشتيته

.الفكرة

كئيرولهذاالبصر،فاقدكنقصالسصعفاقدنقصفليسقالوا:

فيهميعرفولمأ3(،أعمىهومنالاسلاموأئمةوالفضلاءالعلماءفي

منونحوهفهذا،اطرلشالصحابةفييعرفلابلاطرش،و[حد

السصع.تفضيلعلىاحتجاجهم

تامرانوبينكلمبيننمايفصلتمارعوهمقال

الدارفيتعالىاللهوجهإلىالنظرهوالبصرمدركأنأحدهما:

منأكحلسيءو،،إليهموأحبهالجنةأهلنعيمأفضلوهو،الاخرة

)ق(.في)1(ليست

للصفدى.86(-)ص/83:العمياذ"أخبا!فيالهمياذ"نكتانظر)2(

الصقدم.كتابهفيالصفديجحعهم)3(
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بها.تراهحا!حهمناكملالعبدفيحاسحةفلا،سبحانهإل!يهالمئظور

السحع؛بواسطةنالوهإنماالعطاءوهذاالنعيمهذااذ:الثاني

عليهأأ"ففضيلته،الاعظمالمطلوبلهذاكالوسيلةالسمعفكاذ

وسائلها.علىالغاياتكفضيلة

611"الخيانةكئرةفيعارضهوعمومها؛إدراكاتهسعةمنذكرتمماوأما

إلىبالاضافة،السمعيدركهفيماالصوابفإذ،الغلطووقوعفيها

مدركاتصحةمدركاتهكثيرويقابلكثير،فيقليلا؛المسحوعاتكثرة

الكلذبمنفبهيعرضلاويشاهدهيراهماواذ،الخيانةوعدم،البصر

بماالترجيحبقي؛ال!رتبتانتقابلتوإذا،يسمعهفيمافيهيعرضما

-ذكرناه

ونورروحهاللهقدس-تيحيةأ3(ابنالدينتقيالاسلامشيخقال

وادراك،واشملاعمالسمعإدرأكان:الخطاب"وفصل-:ضريحه

و[لشمول،العموملهوذاك،والكمالالتماملهافهذا،واكملاتمالبصر

كلامه.تماخعبه"بماالاخرعلىمنهماكلترجحفقد

وعمر:بكرلابيقال!ي!ال!بيئانالمحثحهورالحديثفيوردوقد

اوجه:اربعةيحتملوهذاوالمصر")4(،السمع"هذان

والبصر.السمعبمنزلةمنيأنهماالحراديكوناذ:احدها

فتفضيله[(+)1()ظ(:9

"الجناية"+إلى)دق(قيبعدهاوما!ذهتحرفت)2(

69(.)ص/المعطقييئ(:علىالردولا325(،)7/ةالدرءاإ:انظر)3(

.96()3/:والحاكم3(،ا)671الخرمذياخ!جه)4(

وحسنهوالألبانى،الحاكموصححه،ضعفهإلىالرمذيضحاروالحديث

أ"(.الحرقم"الصحيحةالسلسلةإانظر.الذ!بى
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منوالبصرالسمعبحنزلةالإسلامدينمنأنهمايريدأن:والثافي

بمنزلةوهحا،والروحالقلببمنزلةع!الرسولفيكون،الانسان

وحهين:فيحتملحهذاوعلى)1"،الدينمنوالبصرالسسع

بمنزلةوالاخرالس!حسعبحنزلةأحدهمافيكلون؛التوزيمأحدهححا:

البصر.

ثابتابالحاستينوالتشبيهالتنزيلهذافيكلون؛الشركة:و[لثاني

احتحالفعلىوالبصر،السسعيحنزلةمنهمافكلمنهصا،واحدلكل

هووايهما،الس!حسعهوأيهماالناسنتكلسم)2"والتقسيمالشوريع)ق/128(

الصديق.صفةفهي؛افضلالصفتيناقيعلىذلكوبنواالبصر،

،للفاروقالسمعوصفة،للصديقالبصرصفةأن:والتحقيق

فيكان"قدع!ح!:النبىقالكمامحذئماعمركونمنهذالكويطهر

فعمز")3(،أحد؛الا!مةقذهفيجمنف!ن،مح!ثونقبلكمالأمم

وهذا،والجحالصوابمنالقلبفييلقىماهوالمذكوروالتحديث

.للأذنوالإنحبارالتحديثبمنزلةوهو،الباطنالس!حسعطريقه

بصيرته،لكمالالصديقيهمقامكضلالذيفهو؟الصدحيقوأما

قلبه،باص!رماع!ح!الرسولبهأخبرمما!4"بصرهباص!رقدكأئهحتى

إلىلخظركأنهفهو،الغيبحجابإلاالبصرإدراكوبينبينهيبقفلم

هذامنوعمربكر!ابو:قال!النبيأذجايرروايةمنالحديثلفظويؤيده)1!

إتاريخه":فىالخطيباخرجهالرأص"منوالبصرالسمعكحنزلةالدين

للا!خش!اد.صالحأنهإلاالاسناد،جهةمنكلاموفيه)8/945(،

)قإ.فيليست)2(

.-عخهاالله-رضىعاذفةحديثمن)8923(رقممسلمأخرجه)3(

"ما".)ق(:41،
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وهذا؟البصيرةلكمالوهذا،ستورهوراءمنالغيبمنبهاخبرما

درجةيعدوليسبها،يكرمالتيكراماتهوأعظمالعبدمواهبافضل

أددهيطع>ومن:فقالبعدهاسبحانهجعلهااولهذا،هيإلاالنبوة

لشهد!ووألصديعينالنبتنمنعلئهمالدهألغمالذينحفاؤلئكوألزسول

لا،الصديقبهأ1"سبقالذيال!رهووهذا96[]الحاء:(وألصنحين

)2":الذيهوهذاوصاحب،صلاةبكثرةولاصويمبكحرة

)3"الأولفيويجيرويدايمشي

وتشصيرهالطريقهذهعلىسيرهيكنلممنتعنىولقد)ظ/121(

ويحجوزحفايزحفكانوإناليهشمرمنسبقوقد،العلمهذاإلى

فليعد،بالكلامفصدمامناهمفانه،الفصلهذاتستطلولاحبوا،

إليه.

:سببانلهالبصرعلىالسمعتقديم:فقيل

الصفتينهاتينذكريكونبحيثيقتضيهالسياقيكوذااذأحدهما:

المخاطب!ين؟بتهديدالقرانعادةجرتكماوالوعيد،للتهديدمتضمنا

كقولهوالاستقامةالحذرتقتضيالتيصفاتهمنيذكرهبماوتحذيرهم

عئفيالئهأدفا!وأليتتخآءلمماتجدمنذ!وفات>:تعالى

لدلمجاثوابهـيدكانمى>:تعالىوقوله90؟[:]البقرة6!(الةح!يص

134[]النساء:(13!بصيراسحميفادلهكلوكاذإلأخرةوأالذنياثوألبدلههعند

.اشق"هو"وهذا:)ظ(()1

)ظ(.فيليست!الذى"هو)2(

الجيتتتمام)3(

الاولفيوتجي!ويداتمشىالحدلل1لميركبححلليم!

128



اسمعانيذلكصمنفىفيكونهذاوعلىهذا،منمملوءوالقرآن

.يفعلونماوآبصر،رسالاتيبهيقابلونوماعليكبهيردونما

والطاعةالإجابةإلىبالتسجةبالرسالةالمخاطبيناذريبولا

:نوعان

بموجب!ا.عملواثم،صدقت:بقولهمقابلوهاأحدهحا:

مرتبةفكانتبخلافها،عملواثئم،بالتكذيبقابلوها:!الثانصي

يتعلقماعلىبه)!(يتحلقمافقدمالبصر،مرتبةقبلمنهمالمسموع

معحآإننى>:لموسىت!عالىقولهفيالمعنىهذاوتأملبالمصر،

يصنعه،ماويوىبهيجيبهممايححعهو6،[]طه:-1<.فيؤأهـثأئسمع

شأنه.هدابمامنهايختصبل،المواضعسائريعملاوهذا

كايةمع،الكلاملسمعالفاسدةالأوهامإنكارأن:الثاني!السبب

.بعدهمعلرؤيفإنكا!هامنأشد،والصموعالسامعبينالبعد

عنداجتمع:قالمسحودابنعن"الصحيحين")2(وفيب")ق/28

أحدهم:فقال،وثقفيقرشيانأو،وقرشيثقفياننفر؛ئلاثةالييت

ذإيسمعولاجهرناإنيسمعالاخر:فقال؟نقولمايحمعاللهاتروذ

أخفينا)3(ءاذايسمعفهو؟جهرناإذايسمعكانإن؟الئالثفقال،اخفينا

والحاجة،اهمال!معتقديمفكانيرانا؟اللهاترونيقولوا:ولم

أمس.بهالعلمإلى

)ق(.منساقطهناإلى!.."بحوجبها.:قولهمن)1(

2".لألأ)5رقمومسلم(،)4816رقمالبخاري!2(

)ق،.فياللفظمعكوسةالعبارة)3،
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حركاتأعظميالكلاماللسانحركةأنوهو:ثالثوسبب

بلوالفساد،والصلاحوالشر،الخيرفيتأثيفىاوأشدها،الجوارح

؛اللسانحركةبعدينشاإنما،الافعالمنالوجودفيلحرتبماعامة

علىتمديمهيعلموبهذا،واولىاهمبهالحتعلقةالصفةتقديمفكان

وقع.حيثالعليم

،ذكرهماغيراخرمعنىففيه؛الارضعلىالسماءتقديموأما!

الدالةالرباياتسياقفيوالارضالشمواتتذكرماغالبأنوهو

منهااعظمالسحواتفيالاياتأنومعلوموربوبيتها،وحدانيتهعلى

وقمرهاوشحسهاكواكبهامنفيهاوماوعظمها،لسعتها؟الأرضفي

إلىترفعها،علاقةاوتقلها،عمدعنوأستغنائهاوعئؤها،وبروجها

ولهذاسعتها،فيكقظرةفيهاوماالارضالتيعجائبهامنذلكغير

ويتأفلكرة،بعدكرةفيهاالبصرالناظريرجعبأن--سبحانهامر

منأعظمفيهافالايةوالفطور،المخللمنوبراءتهاواتساقهااستواءها

.الارض

.-وبحمدهسبحانه-آيةلهشيءكلوفي

منارفيسيزبوما>.تعالىقولهفيعليهاالارضتقديمواما

فيعتهاوتأخيرها)1"61[]يون!ت(لسمآ!و،لأرضفذرةمثقال

قولضمنفى)2")سبأ(فيالترتيبهذاوقعكيففتأمل)سبأ(

عفيغزبلاآلخيتبعنولمج!ملطو!!بكفلالساممكهنآئلالا>:الكفار

اهنا؟السمواتقدمكيف3[]سبأ:الأ!ض(فيولاألسموات!ذ!صمخقال

.،هاخرتأر":"!أ"11

"ا....سياقلافيأق":21(
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تيتدىءجهخهاومنفيها،غيبوه!قبلهامنتاقيإنماالساعةلاذ

عندها،الارضأهلعلىالممواتاهلصعققدمولهذاوتنشأ،

لأرض<فوفيلشمؤت!تمنلصحودفصحعقق>ويفغ:تعالىفقال

68[0]الزمر:

كاغلمافإنهأأ"؟يونسسورةفيالسماءعلىالارضتقديمواما

عالمسبحانهأنهوإعلامهمللبشر،وتهديل!تحذييرسباقالسباكث

ذلكاقتضىشيء؟منهاعنهيغيبلاوأنهوجلبلهالحدقيقهابأعمالهم

السماء.ذكرقبلالارضوهومحلهمذكر

انهيشهدماوالعلوموالأسرارالحكممنكلامهاودعمنفتبارك

.!اابذاالكلامهذامثلمنهيصدراذيمكنلامخلوفاوان!اللهكلام

جاءقدبلالقراذ،فييطردفلمالولد؛علىالمالتقديمواما*

37[سجأ:1تصكأ(أولد!بألتىأمول!ولا>وما؟قولهفيكذلكمقدفا

وقوله28[:]ا!نظل(فئنةوأؤلدممتمأقو!خأنما>:تعالىوقوله

الئه<ذ!رع!أولد!مولاأ(92)ق/أمولكمبههتىلا>:تعالى

تعالى:قولهفيكمامقدفاب(21)ظ/الجنينذكروجاء9[:]اليخافقون

اقترفتموها<وأفوالموعشيرت!وأذوجثى!أخونكئمئنآؤ!مو+اباويهتمكانإذقل>

!البنينألنسحساصنىلثحهؤتحثللناسرين>؟تعالىوقوله،2[4:]التوبة

.[1؟:عحراذآلأ<وأئفصئةالذهبحمتوآفقتطيرأتمقخطرة

معنىينتظمهافلأنها؟الئلاثةالمواضعتلمكفيالاموالتقديمفأما

خىتحصيلهاعلىوالحرصبها،الاشحتغالمنالتحذيروهوواحد،

ذرذمعالمنرئبنعنيغزبوما>ة61()!قميههـن!سو!ةفىلايةوا!"يت!"ة()ظ)1(

.(آلشما!وا.لأرضقاف
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بها،الالتهاءعنموضعفيفنهى،الاخرةوالداراللهمنحطهيفوته

يقربالذياذاخرموضعفيوأخبر،فتنةاانهاموضعفيوأخبر

ففي،اولادهمولااموالهملا،الصالحوعملهمإيمانهمإلجهعباده

اشتغالاذومعلوئم،إلجهيقربعحابهاالاشتغالعنالنهيهذاضمن

وهذا،باولادهماشتغالهممناعظمبها)1(والتباهي،بأموالهمالناس

ول!همصلحةعن؟يمالهاشتغالهلحستغرقهالرجلإنحتى،الواحهو

ا.وق!بهمعاشرتهوعن

باهرةفلحكمةالايتين؛تيكفيالأموالعلىتقديمهمواما

المذكورةالأشياءتلككانتمنلوعيدمتضمنةبراءةآية)2"ان:وهي

المجاهدتصورانومعلوم،اللهسبيلفيالجهادمنإليهاحبفيها

الخروجمنيمنعه،وعشيرته،وإخوانه،اوابائه،واولاده،اهلهفراقه

فيفارقهميقتلأذهذامعلصورفإن،مالهمفارقةيمنعهمحااكثرعنهم

اهذاعديكادولاواكثر،اكثرهذه)3(ع!نفسهنفرتالدهر،فراق

مفارقةاعنالأحباببمفارقةيغيببل،مالهمفارقةلهيخطرالتصور

.المالتقديممناولىالجثسهذتقديمفكاذ!المال

أخر؛ماوتاخيرقدمماتقديمفيالبديعالترتيبهذاوتأمل

وجلالف.الكلامهذاعظمةعلىيطلعك

وشرفاطبغاالحمدموداتاؤهوهمالعبد،أصولبذكراولأفبدا

محاماتهممناكثرعنهمومحاماتهمبابائهمالقومفخروكان،ورتبة

)1(

)2(

)3(

يا.لتهاؤهموا":(ق)

.(ظ)فىليست

لا.الفرقة"هذه:()ق
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محاماتهمحملتهمولهذا،أبنائهمعنوحتى،واموالهمانفسهمعن

ولا،الذريةوسبيالقتلاحتملواأنإلىعنهمومناضلتهمآبائهمعن

فيلمادينهمعنويرغبون،والنقيصةبالكفرآبائهمعلىيشهدودن

بهم.إررائهممنذلك

أقربوهمالزتبةفييلونهملألهمالابناءوهم؛الفروعذكرثم

الإخوانمنبأكبادهموألصقأ1"،بقلوبهموأعلقإلجهم،أقاربهم

+والعشجوة

النسب.وحواشيالكلالةوهم،الاخوانذكرلم

الازواجثم،ثالث!النظراءئمثانيا،الفروعثماولأ،الأصولفذكر

وهيبغيرها،عنهايتعؤضانويمكن،عندهاجنبيةالزوجةلانرابعا،

فلاوالإخوانوالأبناءالاباءمن)2"؛الأقاربواما،للشهوةترادإنما

.الشهوةمجردعلىمقذموذلك،والدفاعللنصرةويرادونعنهمعوض

فإن،العموبنوالعشيوةوهيخامسا،البعيدةالقرابةذكرلم

فأولىاجانبكانواوإنغالئا،حمهمبنيكانواب()!/92عشائرهم

بالتأخير.

يكونهاووصفهاسادسا،الاقارببعدالأموالذكرإلىانتقلئم

أنر،المالمناكتسبتهماإلىالقلوبلان؛مكتسبة:اي،مقحرفة

والحشقة،الئعبمنفيهلهحصللحااعرفوبقدرهاحب،وله

وصية،اوهبةاوميراثمنكسب)3"؛بلاعفواجاكاهماليبخلاف

)1(

)2(

)3(

)ق(.منلصاقطة"لقلوبهم"وأعلق

+لأوا":)ف(

دس،."مشقة(:)ق
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الماني،مناعظميقائهعلىوحرصه،لهومراعاته،للأولحفظهفإن

به.وحستكبهذاشاهدوالحس

محبتهمناعظملطمالالعبدمحبةلأنسمابعا؟التجارةذكرثثم

المقحرف،المالإلىوسيلةعندهفالتجارةبها،يحصلهالتيللتجارة

وصفثموسائلها،علىالغاياتتقديمالتجارةعلىالمالفقدم

وخطرها،شرفهاعلىيدلوهذاكسادها،يخشىممابكونهاالتجارة

الكساد.مخوفةانهاإلىقدرهابلغقدوانه

دونبهاالقلبتعلقلان؛المراتبخرثامثاالأوطانذكرلم

الوطنيقوموقد]تششابه[)1(،الاوطانقإن،تقدممابسائرتعلقه

.عوضفمنها،منهخيزاويكون،وجهكلمنألاولمقامالثاني

يتعوضفلا]والأموال[)2(،والعشائروالأقاربوالابناءالاباءواما

ابائهإلىفحنينه؛الأولوطنهإلىيحنكانوإنفالقلببخيرها،منها

إلاالواقعهووهذا،المراتبآخرالوطنفمحبة،1اعظموزوجاتهوابنائه

بر)3(
فلا،كليلاجزئيفذلك،القريبإيثارالبعيدعلىعندهيترجحرض

قع.والوالمناسبالترتيبهوفهذاالعوارضعدمعندواما!بهتناقض

زينبماالإخبارسياقفيكانتلمافإنها(؟عمران)الايةواما

قدمبها،واستغنواادثهعندماعلىآلروهاالتيالشهواتمنللناس

وهوا()ظ/22سعرا)؟(اشدإليهوالنفس،اقوىبهالشهوةتعلقما

)2(

)3(

)4(

اثب.ماوالصواب"م!ثمابه"وظ(:)دق

)ق!.من

"لمعارض،.أق(:

ا[.سفراإليهاشدوالنفس9أ!(:
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بين!التالتىالقيودوهنالدنيا،فتناعظمفتنتهنالتيالنساء،

ادله.إلىسيرهموبينالعباد

للذةالمراةيشتهيفالإنسان،منهنالحتولدينالبخينذكرثم

لذاته.لهمقصودوكلاهماوالولد،

شهوةفشهوتهالغيرها،تقصدلأنها؟الأموالشهوةذكرلم

.بعدهالفضةثم،الذهبوهوأنواعهااشرفوقدم،الوسائل

النساءعشرةيعاشرلاالذيبالحيوانالمتعلقةالشهوةذكرئم

وقدمبهما،المخعلقةالشهوةدونبهالمخعلقةفالشهوةوالأولاد،

وعزهم،ومعاقلهمالقومحصونفإنها)الخيل(وهوالنوعهذااشرف

والغنم.والبقرالابلهيالتيالأنعامعلىفقدمها،وشرفهم

والانتفاعبهاالجماللأن؛الحرثعلىوقدمهاالانعامذكرثم

صين4!هاجماولكتم>:تعالىقالكما،الحرثمنواكئراظهر

،الحرثمنكثربهاوالانتفاع6[:]النحل6-ا(-سدتمزحوقوحينلرلجوق

واسلحةأ،)ق/03وامتعةولباشاوشرئاواكلاركوئابها؛ينتفعفإنها

اعزفصاحبهاوايضا.الانتفاعوجوهمنذلكغيرإلى،وقنيةودواء

الحرثصاحبفإن،الواقعهووهذا،واشرفالحرثصاحبمن

سكمة:راىوقدالسلفبعضقالولهذامذله،نوعم!لهلابد

اخرفيالحرثفجعلالأك،دخلهمإلاقومدارهذامادخل

موضعه.فيلهوضعا،المراتب

الأموالتقديموهو،يذكرهلمالتقديممناخرنوعبهذاوي!علق

واحد،موضعفيالا،القرآنفيوقعحيثالجهادفيالأنفسعلى

وأفولهمانفس!زالحؤشمخينتشزىأدله>!إن:تعالىقولهوهو
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.[111:]التوبة<أللهسمبيل!قدعنلوتلحنأالهصلأت

وتجهلونق!ر:تعالىقولهنحو،المالفيهافقذمالمواضعسائروافا

سبيلفيوجفدوا>:تعالىوقوله،[11:]الصف(وانفصكتمباموسلكؤأدلهسبيل

المالتقديمفيالحكحةفما.كيروهو02[:]التوبة<وأنفس!همباقوالئمدله

؟.وحدهالموضعهذافيتأخيرهفي[لحكمةوما؟الخفسعلى

.فيقال-،اللهرحمه-السهيليلهيخعرضلموهذا

ا،بالنفسيجباكصا،بالمالالجهادوجوبعلىدليلهذاأولأ"

عاجزا؟كاذفإذ،بنفسهالخروجالقادرعلىوجبالعدو؛دهمفإذا

الإمامعنالروايتينإحدىوهذا،بحالهيغزيأ1(انعليهوجب

هنا!تذكرانمنأكثرعليهاوالادلةأحمد،

بإخراجوامرهماصحابهفيوسيرتهع!حوالخبيااحوالتأملومن

.القولهذالصحةق!الجهاد؛فياموالهم

وهمبإنكارمشعرذلكوانالذكر،فيالمال1تقديموالحقصود

عليهيجبلابمالهيغزيانعلىقادراكانإذابنفسمهالعاجزاذيتوهممن

.ابهيجبلا:يقالفكيف،المالذكرقدمادالجهاذكرفحيثشيء،

بالنفس؛وجوبهمنواقوىاعظمبالمالوجوبهإذ:قيلولو

بين،وهذا،بالماليجبلا:قالمنقولامناصحالقولهذالكاذ

الذكر0فيتقديمهفيالفائدةفتظهرهذاوعلى

محبوبالمالاذ:وهي-الوجوبعدمتقديرعلى-:تانيةوفائدة

الأخطار،وترتكب،تحصيلهفيذاتهاتبذلالتيومعشوقهاالنفس

لايكتري".ود(ة!ظ!1(
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و!ئوقها،محبوبهاهو)1(انهعلىيدلو!ذا،طلبهفيللموتوتثعرص

معشوقهمبذلإلىسبيلهفيالمجاهدينمحبيهتعالىاللهفندب

شي؟احبهواللهيكوذانالمقصودفان،مرضاتهفيومحبوبهم

بذلوافإذامنه،إليهماحبشيءالوجودفييكونولا،إليهم

بذل:وهيمنهااكملاخرىمرتبةإلىنقلهمحبه،فيمحبوبهم

منإليهاحبشيءلاالانسانفإن،الحبغايةفهذا،لهنفوسهم

الأمرالفإذا،ومالهنفعهمنمحبوبهلهبذلشيفااحبفإذا،نفسه

وهو،الغالبهوهذا،محبوبهعلىواثرهابنفسهضننفسهبذلإلى

مالهعنالرجليدافعولهذا.والانسانيةالحيوانيةالطبحعةمقتضى

ونفسهمهجتهإلىوالوصولبالمغلوبيةأحسفاذاأ2(،وولدهواهله

ناامرهمبلبهذا،محبـهمناللهيرضفلم،وتركهمفرب()ق/03

محبوباتها.لهبذلواانبعدنفوسهملهيبذلوا

يقياولامالهيبذلالعبدفان،المرالبآخرالنفسفبذلوايضا

حلىالمالتقديمفكان؟نفسهبذلماللهيبقلمفإذا،نفسهيه

للواقع.مطابقاالجهادفيالنفس

أنفسهملمؤِمنينحمتأئبلله>!إن:تعالىقولهواما

الاولى؛هوب()ظ/22الانفستقديمفكان111[؛:]التوبةوأفو!(

التيالسلعةوهيالعقد،موردوهي،بالحقيقةالمشتراةهيلأنها

رضاهالعقدهذائمنوجعل،لنفسهشرأءهاوطلبربهااس!امها

فإذالها،تبعوالأموالالشراء،بعقدالصقصودهيفكانت،وجثظ

فيهلهليسلسيدهيملكهوماالعبدفانمالها،ملكمشتريهاملكها

)ق(.في)1(ليست

".وولدهومالهنفسه"عن)ق(:)2(
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فحسنومتعلقاتها،اسموالهاملكالنفسملكإذاالحوسفالصالكشيء،

عليه0مزيدلاحسئاألايةهذهفيالمالعلىالنفستقديم

منذكرهماواما-:ادده-رحمه)1"السهيليكلامإلىفلثرجعفي

"الوحيم"تقديموأماجدا،فحسنالوحيم"؛9على"الغفور"تقديم

غيرمعنىففيهأسبأ،؛اولوهوواحد،موضعفي"الغفور"على

فيالحسثىوساسمائهالعلىأوصافهلميابستاسمللحرس)2(يطهرذكرهما

ابتدأفإنه<،إ--سألغفورألرحيسصوهو>:تعالىقولهإلىالسورةأول

،واسوسعالعلومالحعارفاعمهوالذيبحصدهالتورة--سبحانه

هوكمالها،مستلزمجلالهونعوتكمالهصفاتلجميعمتضصنوهو

كلعلىالمححودفهوواوامره،افعالهجميعفيلحكمتهمتضمن

الواسعبملكهالحمدهذاعقبثم،وشرعهحلقهماكلوعلى،حالة

ثمأ[،أسبا:لارض(!ماثتآلئ!فواتما!لإلذى>الحقدلله:فقالالحديد

حمدفإنهابدا،منقطعغيرالاخرةفيلهثابتالححدهذابأنعقبه

لابدوامهدائم؛لدساتهيستحقهوماأوصافه،سوكماللذاتهيستحقه

كلامه،في-تعالى-عادتهعلىلحمد1والملكبينوقرنأبدسا،يزول

واحدبكلالكمالعلىزائدكماللهبالاخراحدهمااقحراذفان

اقخوانعنوكمال،حمدهعنوكمال،املكهعنكمالفلهمنهما،

ملكبلاوالححدئقصا،يعحتلزمحمدبلاالملكفإنبالآخر،احدهما

.الكمالغايةالصلكمعوالححداعجزا،يححتلزم

،والكرموالغنى،والقدرةوالعفو،اوالوحمةالعزةهذاونظير

،بعدهوحمدقبلهبحمدمحفوفافجعله،الجملتينبينالصلكفوسط

عليه.والتعليقنقدهإلى:يعخي)1(

"من".)ق(:)2(
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علىالذالينالخبير()الحكيم"1(باسميوالملكالححدهذاعقبثم

كمالوعلى،بالغةلحكمةإلابحراد)2"تتعلقلاوأثها،الارادةكمال

ببواظنهامتعلىفهو؛المعلوماتبظواهريتعاوكما)3"وانه،العلم

إلىالخبرةكنسجةالارادةإل!الحكحةفنسبة،بخبرةإلائدركلاالتي

باطنة،والخبرةظاهر،والعلم،باطنةوالحكحةظاهر،فالمراد،العلم

ذأ:العلم!كمال،الحكمةوجهعلىوأقعةتكونان:ألارادةفكمال

!الحكحة:،وكمالهالعلمباطن:فالخعرة،الخبرةعنكاشفَايكوذ

وحكمته،وهلكهحمدهإتبال!الايةفتضمنت.وكمالهاالإرأدهباطن

.الوجوهأكملعلى،وعلحه

العالمفيبطنوماظهربماعلمهتفاصيل()ق/31ذكرثم

متهاومايخرجومالارفىقيلجمايعلم>:تعالىفقال،والشفليالعلوي

.2[]صأ:فها<يعجوماالسماحمىينزل

وهما:4خلقهإل!الاحعاذغايةتقتضيانبصفتينالايةختمثم

الوجوهأتمعلىوالنفعالإحسانلهمفيجلب،والمغفرةالرححة

بهايؤاخذهمولاذنوبهملهمويهبأ4(زلتهمعنويعفو،برحمته

سعةالايةهذهفتضمنتآتغ!ر!!<الرحيص>وهو:فقال،بحغفرته

ومغفرته.وحلمهورحمتهعلحه

بينيقرذكما،والرحمةالعلمسعةبين(يقرذأسبحانهوهو

".!1()ظ(:"باسم

)ق،.في)2(ليست

."تهذا"ت)د()3،

.""زللهم:()ق(4)

تحريف.وهو،الحوضعينفي"يفرق")ق(:)!(
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شعيكلى>ربئناوطتط:تعالىقوله:الاولفمن)1(،والحلمالعلم

طتيص<عليتنوأدده>:تعالىقوله:الثانيومن![،]كافر:وعما<رطت

علم.إلىرحمةومن،علمإلىخلممناحسنشيءإلىشيءقرذفما

ربنااللهمسبحانك:يقولادطاثنان)2(؛اربعةالعرخروحملة

:يقولانواثنان،علمكبعدخلحكعلىالحمدلكوبححدك،

01قدرتكبعدعفوكعلىالحمدلك4وبححدكربنااللهمسبحانك

العفولان،بالعلموالرحمةالحلمكاقحرانبالقدرةالعفوفاقحران

العلم0معيحسنإنماوالرحمةالحلموكذلك،القدرةعنديحسنإنما

ذكرافحسن،العلمصفةل!قدمالحوضعهذافي"الرجم"وقذم

شىيكلىوطتت>هـلأ:تعالىقولهفيطابقبهالقترنبعده"الرحيم"

هلا[:]كافروعلما<رخمة

قبلهاماوتضمنالشردفعلتضمنهاالمغفرة!عفةبذكرالايةخغثم

اسماقدمالخير،جلبعلىمقذماالشردفعكانولصاالخير،جلب

معارضاالحوضعهذافيكانولما.وقححيث"الرحيم"على"الغفور"

"العفور".علىقدم؛قبلهمالاجاط"الرحيم"اسمهتقديميقتضي

<األرركحينمعجمع!!اشإى!لرفياقنىي!يو>:تعالىقولهوأما؟غ

واتى،الخقديمفائدةمنتعسفهفيمالنجعةابعدفقد3؟[؛تعحران]ال

عنه.اللفظينيوبما

ا.صحود()ظقيوما،الآيةحتىبعدهاالحواضعكلفي،"الحكم)ق(:)1(

فىالشخبواخرجهالذىلكن!الحؤلفكحبمنعددوفي،الأ!ولفيكذا)2(

ذا:السلفبعضعنلا!()1/1!العلو"فيوالذهجي)3/549(،"العظمه!

...كذايعولوذواربعة...كذايقولوذارلعة!ثيانيةالعرش!حصلة
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وهذا)ظ/133(الركوعقبلدينهمفيكانالسجود:غيرهوقال

.!ايهلهعلممالاقائل

اشتملتأنها-:كلامهمنبحرادهاعلموالله-الايةفييظهروالذي

لم،نهأخصهوماثم،الاعمفذكروتفصيلها،العبادةمطلقعلى

الدائمة،الطاعةوهواولأ،)1"القوتفذكر،الأخصمناخصهوما

اخصهوماذكرثم،الطاعةوانواعوالدعاءوالذكرالقيامفيهفيدخل

،والتلاوةالشكركسجود؛وحدهيسرعالذيالسجودوهو،منه

الركوعذكردم،القنوتمطلقمناخصفهو؛الصلاةفيوئشرع

فهومنفردا)2"،بهالاتيانيسنفلا،الصلاةفيإلايشرعلاالذي

قبله.محااخص

اخصإلى)3"،الاخصإلى،الاعممنالنزول:الترتحبففائدة

إلىالأعممنالنزولةالكلامفيمعروفتاذطريقتانوهما،منه

إلى،منهأعمهوماإلى،الاخصمنالترقيوهووعكسها،الاخص

اعم)4،.هوما

آ!!عواواخدواءامخوأآلذيهت>يأببها:تعالىقولهونطيرها

أخصها؛أشسجاءاربعةفذكر7[،لأ:]الحجالختر(وأففلواردبهموأغباوأ

فعلثمالسجود،مناعمالعبادةثم،منهأعمالسجودثم،الركوع

كله.لذلكالمتفممنالعامالخير

)11

،21

)3(

)؟(

)ق(.منسمطتهماإلى.ا"..اشتملتنها":قولهمن

"متفرقا".أق(:

)ق،.منساقطإلى"،الأخصلا

)ق(.منساقطاعم(هوماإلىلا
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منالايةهذهبعدذكرهماعلىالكلاموضوخا:هذايزيدوالذي

االئحبمد<وألر!حوألعبهفينب،31أق/للطإلفينأبتتىطفرأان>:تعال!قوله

لاالذىالطوافوهوالسثة،هذهاخصذكرفانه125[4.الجقره1

القياموهو،الاعتكلافإلصمنهانتقلثم،خاصةبالبيتإلايشرع

كلافىيكونلأنه؟الطوافمناعموهو)1(،الحجفيالمذكور

سائرتعمالتيالصلاةذكرثميتعذاها،لابالمساجدويختصمسجلإ،

شرعا.استثنيأومانعمنهمنعماسوى،الأرضبقاع

بالبيت،العباداتاقربهوالذيالطوافذكر:قلتششتوإن

تكونالتيالصلاةثمالمساجد،سائرفييكونالذيالاعتكافثم

منذكرهماعلىالكلامتمامفهذا،بقعةكلىفيبل،كلهالبلدفي

.التقدموفضلالسبقمزيد-الله-رحمهوله،الامثلة

القتاعيس)2(البزلصؤلةيستطعلمقرنفيلزماإذااللبونوابن

***

26.:آية11(

025(.)!ى/:"!ديوانهلجرير،البيت21،
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[)1(والجمعالمثئىفي]مسائل

فيوالألفللواوأصل"ويفعلان،يفعلونفيلألف1والواو

فيهولماأصلأالافعالفيأ2"ماهوجعلنافانمالزيدأذ"،1والزيدون9

!اذا،جمعوعلامةاسماكانتالأفعالقيكانتإذالانهاالاسماء؛

اسضايكونوماأسحاء)3"،لامحضةعلامةكانتالأسماءفيكانت

كانإذااخر،موضعفيحرفايكونلماالاصلهوحالفيوعلامة

وهذاذلك،فيالمخاطبةوكافالضميركافنحوواحدا،اللفظ

علىيدلكله،فركالاسم1وأصلأالحرفنجعلأنمنبتاأولى

معنىفيهكانماالاالأسماءمنوالنونبالواويجمعوالمانهمهذا:

."و"خيلون""رجلوندون،"الصالحون9و"!"الحسلسمونالفعل

.؟كذلكجحعوهاوقد،الفعلمعنىفيهاليسفالاعلام:قيلفإن

الألفوفيهاإلاالجحعهذاتجمعلاالأعلامالاسماء:قيل

ارادو[انهمعلىفدك،عمرونو)4(ريدونجاءني:يقالفلا،واللام

العلامة،يهذهوالمعرفون،الاسمبهذاالحلقبون:اي،الفعلمعنى

ذكرنا.ماإلىالأمرفعاد

لمنو"صنعا""فعلا":الفعلفيقالواحيثفمن؛الخثنيةواما

111(.-)ص/701الفكرلما."نائجانظر)1(

لما0من":ود()ظ(2)

".جحععلامةحرفا"كانت)النخائج":)3(

ولا!.9)ق(:)؟(
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الواويجعلوالم،يعقللمنإلا"صنعوا"يقولواولم،وغيرهيعقل

،االفعلمعنىفيهكانإذ؛يعقلفيماإلاالاسماءفيللجحععلامة

فيكذلكلفطهااتفق،يختلفولمالتثنيةمعنىاتفقحيثومن

.وغيرهالعاقلفيهاواستوى،يخحلفولمجحعاحوالها

اختلفتوالقلةبالكثرةالجموعمعانياختلفت)1(حيثومن

مجرىيجرييعقلمالاجمععنالإخباراكانولحاألفاظها،

الأعيانإلاالغالبفيبهيقصدلاوالثالة،والأمة]الجمه[)2"

الإخباركان،التعيينعلىمنهماكللاالحخصبر،علىالمجتمعة

هووماوالامةالجمةاذ؛المؤنثةالأسماءعنكالإخباربالفعلعنها

ذهبت""الجمالقالوا:ولذلك.مؤنشةاسماءالحعنىذلكفي

فيمنها)3"واحدكلالضحيرقصدفييتعينلاإذ"؛بيعتو"الثياب

الانامهبينوالتفاهمالكلامغالب

كلاوكان،ذلكبخلاف)4"يعقلماجمععنالإخباركانولما

اجتماعهموكان،والاشارةإليهالقصدفيغالبايتعينالجمعمنواحد

جعلت،عقلية)!/3؟ب(وأغراضوتدبير(أمنهمملاعنالغالبفي

فيهيكحاالحعنوي،الجمععنتنبىءبهمتختصعلامةلهم

الشفتينبينضامةلأنها"الواو"؛وهي،لفظيجمعذاتهاأ()ق/32

ود(.)ظفيكذلكالاخروالموضع،!"الائجمن"اوالحئبت"اخ!لف:الأصولفي(1)

عليهفي،محجتهوماوالصواب"الجحله":الائجومخطوطاتالأصولفي)2(

علىيجريالتصويبوهذا.الجماعةتهىوالجضة!الضحائج".محققالبحاد/

أيضا.هذابعدالذيالموضمع

ا"."منهحاتود(>ظ>3(

خطأ.وهوإ،يعقللا"مات>ق(>؟(

."!!لازمتهم"ةود()ظ)3(
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يكونانفينبخي6معقولعن]به[يعبرمحسوسوكل6ل!ماوجامعة

مطايقةإلاالمحسوسةصفاتهافيالاجساداللهخلقفما،لهمشاكلا

وذريتهادملسانفيالالفاظوضعولا،المعقولةصفاتهافيللأرواح

،الواو"خصبذلكنحووعلىأرواحها،هيالتيللمعانيموازنةإلا

واومعئىفيواوهلان،وبالقسملحمعناهفيجمعلأثه؛بالعطف

العطف.

فيالواحدمنالتثنجة)1"فلقرب،بالتثنجة،الالف"اختصاصىوأما

بـاءيتغيترلاوكذلك.لفظهمنلفظهايقربأنفوجبالمعخى،

علىمبنيالواحدوفعل،الجموعأكثرفييتغيترلاكمافيهاالواحد

غيرمعيمكنلاوذلك،كذلكالاثنينفعليكونانفوجب،الفتح

علامةكانتالاثنينضميرالعلةبهذهالألفأنثبتفلما."الالف"

الجماعةضميركانتحين"الواو"فيفعلواكماالأسماء،فيللاثنين

الاسماء.فيللجمععلامةجعلتالفعلفي

الخمسة،الافعالهذهفيالمدحرفبعدلنون""إلحاقوأما

السلامةجمعالمجموعةمعناهافيالتيالأسماءعلىفحملت

الاسماءتحخيةفيوهي)2"،ومسلمان"مسلمون"نحووالمثخاة،

الامثلةهذهبهاشبهواثمذكروا،كماالتنوينمنعوضوجمعها

مرفوعةكانتإذالأنها؟الرفعحالفيفيهاالنونوالحقواالخمسة

)3"الاسمموقعوقوعهافيهافاجتمع،الاسمموقعواقعةكانت

لهومشاركتها،ولينمدحرفآخرهالان؟اللفظفيلهومضارعتها

لم.)قمنسقطت،التتن!ة"فلقرب)1(

.!!"مسلحات:ود()ظ)2(

.()قمنصصقط"..."فاجتمع)3(
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علىاححلأالاعرابحركةمنعوضاالنونفيهافالحق،المعنىفي

.لياءوبالواوفححعت،علي!االاسماءاححلتكما،الأسماء

الأفعالىتثنيةفيللنوناصلوجمعهاالاسماءأتثنيةفيفالنوذ

فيالمد)2(لحروفاصله!أ1(-الاعرابعلامة-اعثيوجمعها

إعرابوحروف،إعرابعلاماتهىالتيوجمعها،الأسماءتثنية

.تقدمكما

منوالجزمالنصبحالفيالنون!ذهاثبتواافهلا:قيلفإن

ا.؟الخمسةالأمثلة

وانت؟الاسمموقعوقوعهاوهي،المـقدمةالعلةلعدم3(:أقلنا

لاالأسحاءلأنالأسماء؛موقعتقعلموالجوازمالنواصبادخلتإذا

إ،اافيهايبقولمالأسحاء،عنفبعدت،الأفعالىعواملبعدتكون

معنىفيالاشتراكمعبها،المدحروفاتصالفيلهامضارعتها

الفعل.

و[لجزم؟.النصبحالىفيفيهاالإعرابفأين:قيلفإن

ولين،مدحرفآخرهوفعلاسمكلفيهوكمامقد!،قلنا:

!!4(ول
يرمي!:حرفا؟اوضميزااصلئا؟اوزائداالمدحرفكانسواء

مقدرالياءهذهمعأنهإلا،وغلاميوسندرىورحىوعصا،والعاضي

فيمقدراونحوهويخشىيرمي:فيوهو-؟ايلإعراباعني-قبلها

"الإضمار".:""النتابجنسخإحدكأفى)1(

والحد((."الحروفود(:)ظ)2(

)ظ(.منلصقطت)3(

وسواء!..لاسواكاود(:أظ)4(
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.كيرهفياسمإعرابيتقدرلالأنه4قبلهلاالحرفنفس

مقدرإعرابه"،تفعليو"لنتفعلوا""لن:فقولكذلكثبتواذا

زوالوليس،كلاميفيكذلكهوكما،الفعللامفيالضميرقبل

بينب()قما/32يحولأنيسححيل)1(لانه،الاعرابهووحذفهاالنون

العدمانمع،فاعلكيراوفاعلاسمإعرابهوبينالإعرابحرف

)2(.ومعقولهالكلاماصلفيلشيءوعلامةإعرابافيكون،بشيءليس

علامةقبلمقدرإعرابه--أيضافكذلكالنساء؛جماعةفعلواما

الاضحار)3"فعلامة،كلاميمنالياءقبلمقذرهوكماالإضمار،

يمكنفلا،حروفهكبعض!واثها،بالفعللاتصالهاظهورهمنمنعت

ضمائرمعذلكيمكنلمكمامعها،الفعللامعلىالحركابتعاقب

غلامي."في)!الياءمعولا،المذكورينالفاعلين

ضميرلانهاالنون؟نفسفىالاعراب()يكوننأيضايمكنولا

يمكنولا،غيرهفيشييمإعرال!يكونولا،الفعلغيرفهيالفاعلى

كلوبعيد،الحركاتفيمستحيلفإنهبعدها؛يكونان-أيضا-

الإعرابحرفوبينوبينهإعرابا،يكونأنالحركاتغيرفيالبعد

والأفعالالأسماءجميعفيهوكمامقذرأنهفثبت،فعلاو)6"اسم

.تقدمكمالمانعفيهاالإعرابظهورعلىيقدرلاالتيالمعربة

)1()ق(:"لايستححل(.

لأ."ومفعوله.(ود)ظ()2

.ا"لاعرابا":(ق))3(

"مع".ود(ت)ظ)4(

."...بعدهايكونأنإ(:)ق)5(

"ولما.(:)ف)6(
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خلافوهذا،معربالمؤنثجماعةفعلأذاسبغفقد:قيلفإذ

اختلفوا!اذ،مبنيانهزعموافإنهم،النحويينمنوافقهومنلسيبويه

بنائه؟علةفي

صحيخا،اصلألناواصلواعلمونالانهم؛لهموفاقهوبلقلنا:

الحضارعةأ،24!ظ/وجودوهو،عليهمونكسرهاننقضهانلاينبغيفلا

وجدتفعتىو"تفعلن"،"يفعلن"فيموجودةوهي،للإعرابالحوجبة

.الاعرابوجطالحضار!ةوجدتوإذا،المضارعةوجدتالأربعالزوائد

نونا)1"رفعهحالفيالإعرابحركةم!عوضوافهلا:قيلفإن

ا،سم؟.موقعواقع-ايضا-لأنه"يفعلون("،فيفعلواكما

بينهالشبهوجوهمنو"يفعلان""يفعلون"فيماتقدمقدقلنا:

اومنها:،الاسمموقعالوقو!مافمنها:الاسماء،فيالسلامةجمعوبين

معدومالشيهوهذا،واللينالمدحروفجهةمناللفظفيالمضارعة

،و"فاعلين"لفظمثلليسلانه؟اللفظجهةمن"يفعلن"في

الرفع.حالفيموقعهواقغاكانوإن"فاعلات"،

)2(فائدة

و،انفسيةبصفةيومم!يوميتحيزلاامتماثلةالايامكانبلما

ايامااسحماءجعلواولذلكيالاعداد،إلاتمييرهايبقلمبممعخوية

ووالأربعاء،والئلاثاءالاثنيننحو:العدد،امنمأخ!ذةالاسبوع

يوم:و!نه،الفتحويومبدرويومبعاثكيومفيها؟الواقعةبالاحداث

:قولانوفيه،الجمعة

)1(

)2(

ود(.)ظمنسقطت

)عى/113(.الفكر":"نتائجفيبنحوه
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.للصلاةفيهالناسلاجحماعأحدهما:

وكمل،الخلقفيهجحعالذياليوملأئه-الصحيحوهو-:!الثافي

القضاء.لفصلوالاخرينالاولينفيهاللهيجمعالذياليوموهو

)1(ومنه،المادةهذهبهئشعركماالقطعفمن:السبتيومواما

السبتيةوالئعال.والمعاشالتحركعنفيهالحيوانلانقطاعالسبات

الحركةعنالعليلتقطعالتيالشجاتوعلةالشعر،عنهافطعالتي

التخلحقايامابتداءبل،العالمتخليقأياممنيوفايكنولم،والنطق

يدلوعليه،القولينأصحوهذا،الجمعةوخاتمتهاالأحد،أ()ق/33

اولهاكانفلو،ستة)2(العالمتخليقأيامالتعلىالأمةوإجماعالقرآن

سبعة.لكانتالسبت

"خلق"صحيحه")3(:فيمسلمرواهالذيهريرةابيحديثواما

حديثانه"تاريخه")4(:فيالبخارقيذكرفقد"؛السبتيومالتربهالله

نايحضمنلأنهذكر؟كماوهو،كعبقولانهالصحيحواذ،معلول

.()يردهوالقرآن،سبعةالتخليقايام

وضعولاعقلولابحس!يعرفلاالإسبوعأياممعرفةانواعلم

أباميعرفلاولهذا،بالشرعيعلموإنما،غيرهعنالاسبوعبهيتميز

وأماوجاورهم،عنهمذلكتلقىومن،الشرائعأهلإلاالأسبوع

."...الوم"ومن)ق(:)1(

)د(.منساقطهناالى."-الداء.بل9:قوله!ن)2(

)9278(.رقم)3(

0الأحباركعب:هووكعب414(-)1/413الكبير":"الاريغ)4(

":الكاشفةالانوار9و215(،الأ/:داالنة!منهاج:الحديثعلىالللامفيوالطر)5(

.()1833رفمالصحبحة!و!السلسلة،للمعلعى391(-)ص/188
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منعندهمالاسبوعيتميزفلا؟كتابولابشريعةتدينلاالتنالأمم

،والعامالشهرمعرفةبخلافوهذابعف،منبعضهاايامهولا،غيره

ا.محسوسبأميرفإنه

(1)فائدة

.بمعناهلفظكلاختصاصوسببو"غد"،و"أمس""اليوم((فى

"فعلت:فيقال،فيهانتالذييومكإليكالأيامأقرباناعلم

مناعرفشيءولاالعهد،باداةعرفثمالعامالاسمفذكر"،اليوم

من"و"الساعة،انمن"الاذ"ونظيره،إليهفانصرفالحاضر،يومك

بيومكمتصلامنهماواحدكلكانفلماو"كد"؛"امس"واما،ساعة

الملاقيامسالماضيللبومفاشتق،إليهساع!أقربمناسملهاشتق

في،صباج:اعني،صاحبهمنيومكإلىااقربوهوللمساء،

وهوالعدو،مناسم)3(لهاشتق"غد":قالواوكذلك،امس:فقالوا

في.مساء:اعتي،مسحائهمنيومكإلىأقرب

منصيغ"امس"لأن،"غذا"واعربواا"اص"بنواكيفوتأمل

الأمرو!نعلىامسفوضعوا،مجنيوذلك،امسىوهوماضفعل

رو!ء31(
لمكنلاإذمبنيمنيؤخدلمفإنه"الغد(اوأما،يمسيامسىمن

من"امس"يقالاذيحكنالح"كما"كدا"،%منمأخوذهو:يقالان

و"الخدوة"،"العدو"منيكونان!يهيمكنمااقصىبل"امسى"،

،2(

)31

الح(

وإضافة!كبيرتصزفمع116(-)ص/113"النتائجإ:فياصله

["....الاسماش!قغدلاوكذلك)ظ(:

)د(.م!ساقطهناإلىا"..قالوا."وكذلك:قولهمن

لا"."كحاأق،:
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لني"اص"أنالنحاةعلةمنأحسنالعلةوهذهبحبنيين،وليسا

الامس.واصله،اللاممعنىلتضمنه

فدل،اللامبذيفيصفونهالدابر""امس:يقولونلأنهمقالوا:

وهذا،اللامبتقديرإلامعرفةيكونأنيمكنولا،معرفةانهعلى

يبنواانعلتهمطردعلىفيلزم"،الاتي"كدا:بقولهممنقوضأولأ

"كدا"-

اعلم--واللهوهو،الاعلاممجرىجرى"امس"فإنوايضا:

علماسمالامربلفظمنهاجاءمما"واطرقا")1("إصمت":يمنزلة

ف"اصمت("]جاوره[،اذا"اصمت":فيهلصاحبهالرجليقول،لمكان

ب(:أظ/؟2قولهممناخذ)2(ولعله،الزمانفي!"امس"المكانفي

العلميةفيهيدعىكيف:يقالولا،ونحوهمعنا"و"امسبخير""امس

بلو"عمرو""زيد"كعلميةليستعلميته:نقوللانا31"،سياعهمع

جعلمماوبابهب()ق/33و"فجار"و"برة"و"ذؤالة("،("اسامة"كعلحية

الشخصي.العلملشجضفيبمنزلةفيهالجخس

إذا؟.الجنساسم"وببنالحبيثهالفرقفما:قيلفإن

الفرقجعلواحتىالنحاةمنكحيبرعلىاعضلمماهذا:قيل

ووصفه،الصرف(منع)فيتأليرهيظهروقالوا:،فقطلفطيابيخهما

الفرقلحريهتدواولم،ذلكونحو،عنهالحالوانتصاب،بالمعرفة

)11

)2(

)3(

)4(

)3(

218(.،11212/"ةالبلدانمعجم9انظر،لمواضععلماسما

.!لاوأصله:()ق

.صولبالاكذأ

ساقطة.و*د("وهو":()!

.""معنىة()ق
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ولمسمى،الجنسفيشائعمنكرمنهملواحل!اللفظموضعانبين

:أوضاعثلاثةتتيعهاأمورثلاثةفهنا؟الحطلقالجنس

الشخصيالعلملهالجنسمنمعينمعرفواحد)1"أحدها:

!"زيد"011

الاسمفلهمعرفغير،الجنسفيشائعمنهمواحد:والثان!

الأسد.من!"اسد"النكرة

امنفىدكلعلىالمنطبق،الذهنفيالمتصورالجنس:الثالث

،الزمانفي"امس"هذافنظير!"اسامة"،الجن!سعلموله،افراده

شي؟فىنحد!الاالتيالفائدةبهذهفاعلق،بالمعرفةوصفولهذا

بفضله.المان2(أالواهبللهوالحمد،لقوم1كتبمن

فافد")3،

وبابهو"كد"،و"دم""يد"لامحذفانالنحاةعندالمشهور)؟(

،الحذفقياسعلىجارئايروهلملأنهم؛لهسببلااعتباطيحذف

للمعانيقوالبجعلتالألفاظأنوهو:لطيفمعنىفيهيطهروقد

)6"الألفاظوهذهبنقصانها،وتنقصبزيادتها،تزيدلها،(و]مكاسي[)

غدامصدر"كد"فأصل؟الأحداثعلىالدالةالمصادراصلها

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

ود(01)ظفيلي!شا

المخاذ"-الوهابداو)د(؟الوهاب"،9:)ظ(

.(151)ص/.كادزالنتائجفيبخحوه

)د(.فيليست

الحاني.السطر918ص/سيأتي!اوانظر،اثبت!االصوابولعل"مكاسل"ا:)ق(

ود(.)ظمنساقطهاإلى-"..قوالبداجعلت:قولهمن
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دميمصدرفرحبورذ،دمي"دم("واصل،رمىبورذغدؤالحيغدو

ثميدياإليهيديتمن"يدي"كذلك"يد"واصل.يبقىكبقييدمى

يسموسما:من"سمو":اصله""سموكذلك،يدا:فقالوا،حذفوا

وبقيموضصوعاتهاأصلعنزخزحتفلماعلفا،يعلمكعلمسموا،

لاماتهامنهاحذفت؛!نهمشتقةانهايعلمماالأولالمعنىمنفيها

فيللنقص!مواريااللفطفيالنقصليكوذمعانيها،مننقصمابإزاء

المعنىحصولعندإ،بأسرهاالكلمةحروفيستوفيفلا،المعنى

.بأسره

(1فافدة)

)2(زائدةمعاذ]عن[فنيئةالأصليةالحروفعلىالزوائددخول

كانفإذ،عنهعبارةالاصليةالحروفوضعتالتيالكلمةمعنىعلى

"فعلت"؟في"التاس!"كنحواخرا،الزيادةكانتاخزاالزائدالمعنى

كانتأولا،الزائدالمعنىكاذوإذ،الفعلبعدر!لبتهعماتنبىءلأنها

فإنها،الأربعكالزوائد،الكلمةحروفعلىسابقةعليهالدالةالزيادة

جزءاتحصيلهوبينبينهوأذ،لفاعلهبعديحصللمالفعلانتنبىء

إلىاللسانفيمشيرا)3"للفظالسابقالزائدالحرفوكان،الزمانمن

المعنىترتبحسبعلىالبيانفيمرتئا،الزمانمنالجزء]ذلك[

كلامهم.فيعليكيردماجميعحكموكذلك،الجخانفي

و"الهمزة"."الاء"مكانالياءكانتفهلا:قيلفإن

)ص/117(.:الفكر("،تائج)1(

زائد".معنى"مبهخية)ق(:)2(

.ميسرإ!9و)د(:"مت!سرالى)ق(:)3(
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الذيالموضعفيكونهابدليل"الباء"؟الزوائدهذهاصل:قيل

النساء،جماعةفعلوهو،ومؤسثمذكربينالفرقإلىفيهيحتاجلا

هبالنونحاصلفالفرقأ،34)ق/،ايقمنالنسوة:قلتإذافإنك

اولأتزادلاوالواو،واللينالمدلحروفالزيادةفاصل؟وأيضا

،إيبقفلملسحكونها،اولايتعذروالألف،العطفب"واو"سضخبهلئلا

اولى؟للحتكلمالهحؤةكانتالفرقاريدفلما،الاصلفهي"الياء"

ذلكحروفاولهيإذ؛الفعلفيالمستتربالضميرلاشعارها

لفعلالنوذوكانت.خفيإذاإليهمشيرةفلخكنبرز،إذاالضمير

إذاالفعلفيالكامنالضميرلفظأولفيلوجودهااولىلمتكلم

"تفعل"من"التاء"وكانتواستتر،خفيإذاعليهدالهفلتكنظهر،

اللفظأولفيتكنلموان،فيهالمستترالضميرفيلكون!اللمخاطب

هوماعليهبالد،لة)1(يخصواولم،اخرهفياولكنها-"انت"اعني-

"النون"،وفيفيهاللمتكلملحشاركته-الهحؤةااعني-لفظهاولفي

عليهعلحاالفعلأولفيفجعلوها"التاء"إلاالضميرلفظمنيبقفلم

.)2،إليهوإيماء

الغائبفعلفيالزيادةتكونادهذاعلىيلزمفكان:قيلفإن

.برر؟إذاالغائبضححرلفظافيلوجودها!اء،

موضوعه؟واكثرالكلامأصلفي)3(الغائبفيضميولا:قيل

يتقدمهحتىالغائبضحجريستترولاعنه،يغنيالظاهرالاسملأن

)1(

)2(

)3(

01"لهلالداف!":،ق)

.(ق)فيليست

)ق(.منساقطهناإلى.".0لوجودها"هاء،:قولهمن
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والصخبرفيوالمخاطبالمتكلمفعلكذلكوليس،عليهيعودمذكور

ظاهراسمبعدهيجيءولاضمير؟عنابدايخلولافانه،انفسهمعن

للمضموتوكيدايكونانإلاايضا،مضمزاولابه)1"فاعلايكوذ

الفعل.عليهالمنطوي

وجرت؟اعربتحتىالاسماءضارعت)ظ/125(ههناومن

معنىضضختلانها؛ذلكوغيرالحوكجدلام)2"دخولفىمجراها

الحدثعلىدلتحيثمنفهياوائلها،فيالتيبالحروفالأسماء

والمخاظبالمتكلمعلىبأوائلهادلتحيثومن،محضفعلوالزماذ

منهوالذيالإعرابفاستحقت،الاسممعنىمتضحنةذلكوغير

البناء.الحرفمعنىالحتضمنالاسم[ستحقكما،الاسمخواص

)3،فائدة

يكوذلاكما"غا"فيهحسنوانمستقبلايكونلاالحالفعل

غدا("،يسافرزيد"جاءنيوأماماضئا،الحالولاابداحمالأالمستقبل

تعالى:قولهومنه.مقدرةحالوهي،وقعإذالهالحكايةتقديرفعلى

جماءولكن،محالةلامستقبلوالوقوف03[:]الانعامولودرى+)ذوقفوا(>

علىيترتب)4(لأنه؟فيهالحسابيوملحالحكايةالماضيبلفظ

63[ة]القصص(القولعلئهمحقينأقال>:")وكذلك،ثبتقدوقوف

والفعلمستقبلالوقتكثير،وهو94[]غافى:فار<قلذينودال>

.""علامة؟(ود*ظ(أ*

.()ق!نسقطت(2*

012(.)ص/الفكر":"نتائج*3(

."لا!اود(:*ظ*4(

".تعالىقال"ولذلك*ق(:(*ه
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اأ[5]القصص:<يقتنلاقهـجلين!ها>فوجد:ونحوه،الماضيبلفظ

الحقديرعلىهوغدا"،زيد"يقوم:فكذلكاللحالحكايةوهذا)1"

للفظينايحكملاانالأصللانوهذاوقع،إذالهيئتهوالتصوير

بدليل.إلابمعنيينواحدللفظولا،بدليلالاإواحدبمعنىمتغايرين

)6،فائدة

أنفسمنكأنهاتطارتفقد-زوائدكانتوإذتالمضارعةحروف

ش!هوهماقدكانواوإنو"سوف"،"السين"كذلكوليست،الكلم

ولذلك،بالأصولالملحقةب()ق/34والحروفالمضارعهطبحروف

ذلكتفعلكما،الفعلعلىالظرففتقدمزيد"،يقوم"غذا:تقول

يستقيمولازيد"،قام"امسنحو:،فيهزيادةلاالذيالماضيفي

)3"سيقوم"غدا:تقوللاو"سوف"،ب"السين"،المقرونفيهذا

:لوجوه،زيد"

للفعل،والاستقبالالاستـنافمعنىعنتخبىء"الم!سين"انمنها.

ظرفقيلهكان)4"فإن،قبلهماإلىبالاضافةمستقبلايكونوإنما

فيه،عامللاالظرففبقي،الظرففيالوقوععن"الم!سن"اخرجته

الفعلانعلىالم!سيندلتكدا"،"سيقوم:قلتفإذا،الكلامفبطل

لفظودل،المتكلطمحالةإلاقبلهوليس،قجطلهماإلىبالإضافةمستقجطل

له.ظرفاوصارافتظابقا،اليوماستقبالعلى"غدا"

،2(

)3(

،4(

ود(.)ظفيليت

121(+)ص/الفكر("ةلانتائج

"تط".)ق(!

ود(01)ظمنسقطتط
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علىالداحلةالمعانيحروفمنو"سوف""السين"اذ:الثاني

المخبوالاسمإلىلايسندوإليهالحتكلمنفسفيومعناها،الجمل

والنفيالاسحفهامكحروف،الكلامصدرلهيكونأنفوجب،عنه

"،سيقومو"زيذ"سأضرب"زيدا:قيحولذلك،ذلكوكير)1(والنهي

عليهدلتالذيبالحعنىلابالفعلهوإنمازيدعنالخبرذمع

فلازيد؛إلىلاالححكلمإلىمستندالحعنىذلك)2(فإن"السين"؛

سيفعل.زيد:فتقولزيد،عنبالخبريخلطانيجوز

في"السين"دخولجازالمبتداالاسمعلى"إن"أ3(ادخلتفإن

اللفظفيفصارت،للفعلومضارعتها"إن"علىالاسملاعتحادالخبر

معوامابعدها،فيما"السين"دخولفصلح،التامةكالجملةأسمهامع

السهيلي.شيخ[)"(1[لحسينابيمذهبوهذا،ذلكفيقبح""إنعدم

والذين>:تعالىاللهقالقداليس:لهفقلت(:)السهيليقال

لي:فقالأ[22و!ه]النساء:(؟جنئتسثذظهضألصلحضوعمثو!امنوأ

:وقالفضحك،الايةكفروا(الذفي!ن>:فقرأت،الايةقبلمااقرا

وهذه،المتقدمةالجملةفي"إن"هذهاليست،أفزعتنيكنتقد

العاملتكرار)6(منابتنوبوالواوعليها،بالواومعطوفةالاخرى

)11

)2(

)3(

)4(

)51

)6(

."لتمخىوا9:"ئجلنخاا"

ذلكلما.كان"ف!ن(:)ق

."دخلت"ف!ذا:ود()ظ

منوالصويبالحمن""ابي!الأصولف!

51.ص/ترجمتهتقدمت

.(122)صى/الفكر":"نتائج

!تكرير".و)ق(:تكرار""نيابود(:)ظ
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)1".وسكتلهفسلمت

زفياإن":تقولاذ"،"في(""اللاممسألةالمسألةهذهونظير:قال

لفعلعلىالظرفلتقديموالمصح!"،لقائم"زيد:تقولولا"،لقائم

علىزائدحرفمنلا،لفظهمنمستفادالمضيمعنىأذ.الماضي

فزوائدهالحالفعلوأماو"قد"،!"السين("،الفعلعنمنفصلالجملة

كانت؟للتوعالتي"قد"الماضيعلى)2"أدخلتفإذ،بالأصلملحقة

زيد("،قامقد"ام!حينئذةوقبح،للاستئنافالتي"السين"بمنزلة

)4(.بالنعلالنعلحذوكالعلةوالعلةزيد،،]سيقوم[)3("غدا:قبحكما

فائد-)5،

لموهي،مقدمةذلكقبلونقزرالمضارعةحروفتشبه"السسين"

به؟هاختصتوقدالفعلفيتعمللم

فصلتكصا،الحالفعلعنالفعللهذافاصلةأنها:والجواب

لموإنا،3)ق/هفاشبهتها،الماضيعنالحالفعلالأربعالزوائد

التعريفلاماشبهتكما،بالأصلاولحوقهااتصالهافيمثلهاتكن

بحروفملحقةتكنلموانبها،الاسموتعرفاتصالهافيالعلمية

)1(

،2(

)3(

)4(

عضيحة،لعبدالخالق291،-191)2/":القرآنلاسالب"دراسات:أنظركاب

تسقهااندونالاسخقبالبعلامةالخبرجحلةاقترانبأنالحو!عهذاتعففقد

.القرآنفيكثجراوقعإن

."دخلتدافإذا:()ظ

لأنه؟المحققوصوب!ا"التاجمج!"،صخطوطاتفيوكذا"،"يقوم:الأصولفى

!يدا".يقوم"كداجوا!تقدمقد

اود،.)ظفيالعجارةتحرفت

)صى/123(.!الفكرا"نتائج
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اختصاصهامعالأسماءفياللامب،)ظ/25تلكتعمللمفلحا،الأصل

)1(الفارسيتعليلهذابها،استبدادهامعالأفعالفيهذهتعمللمبها،

.وإيضاحبيانإلىيحتاجوهو،والشهيليالسراجوابن،كتبهبعضفي

يعمللمالكلمةمنالجزءمنزلةقىلإذاالحرفان5:وتقرير

معالتحريفولامبعفلا،فيبعضهايعحللاالكلمةاجزاءلأنفيها؛

خزله.منزلةفنزلتعلماسمبمنزلةالمعرف

واما،خزئهمنزلةفنرلت؛الحالفعلبمنزلةالماضيمعو"قد"

معفصارت،الماضيعنالحاللفعلفاصلةفهي؛الاربعالزوائد

.الحالفعلعلىدالةواحدةكلمةبمئزلةالفعل

فصارت،الحالعنللمستقبلفاصلةالفعلمع"السين"وكذلك

وهذا،الاستقبالفعلعلى)3(دالة)2"،واحدةكلمةبمنزلةالفعلمع

عح!له،شرطالحرففاختصاصايضحا،"سوف"فيموجودالمعنى

العمل.منمانعالجزءمنزلةونزوله

!نزلةمخزلةفإنهاالمصدريةب"أن"عليكميمتقضفهذا:قيلىفإن

،مفردةكلم!تاويلفيبهاالفعليصيرولهذا،الكلمةمنالجز-أ؟"

عاملة.فهيهذاومع

منزلةينزللمالحرفهذالان،أصلناهماينقض!لاهذا:قيلى

)1(

)2(

)3(

)4(

ت)377(.النحويسليماذبنعبدالغفاربنأحمدبنالحسنعليابوهو:

694(.)1/:"الوعاةو"بغية)1/803(،:"الرواة"إنباه:انظر

(-)قفىلجست

)د(.منساقطا"...وكذلك."الحال:قولهمن

)ق(.منساقط"...العحلمن"ماخ:قولهمن
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ينتقففلم،ألاسمتأويلفيالفعلبهصادوإنما،الفعلمنالجدء

.ذكرناهما

واما:فقال،اخرىبعلة"سوف"عملبطلانالسهيي)1(وعفل

ليسمالرائحةالثئثمهولذيالمسوفلفظعلىولكنه،فحوف"سوف"

ناعلىتدلهذه"سوف"انكما،دائحتهوجدتوقدبحاضر،

غروولا]إبانه[)7"،وأنتطروقوعهعلموقدبحاضر،ليسبعدهاما

ا.الكلامفيالمتحكنالمشحقالاسممعنىامنالحرفمعنىيتقاربان

الشيءرموهو؟"الثم"كلفظولفظها،عطفحرف"ثم("فهذه

من:واصله")3(،و!مهثمهاهل"كنا:قالأكمايعف،إلىبعضه

"ثم"فيالذيوالمعنى،بال!مامفسددفرجأفيهكانتإذاالبيتثممت

ناكما،مهلةبينهصاشيءإلىشيءضملانهاإهذامنقويبالعاطفة

فيالمعنىهذاتأملومن،فرجةبينهما)!"لثميئينبينضم:البيتلم

كثيزا.الفاه،لهاالحضا!عةوالأسحاءالحروف

")بديعةفائدة

فوائد:ثلاثبالمصددالاكتفاءدونالفعلعلى"ان"دخولفي

وليمس،آلبهووفيحا،مضىفيمايكونقدالمصددانأحدها:

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

.(421أص/:"لفكرانتائ!9في

.[""النحائجم!والخصههـيبإيابه،،أأ.الأصولفي

مالكاخرجه،عروةحديثفي...فجهالجلاحبنأحيحةأخوالقولمنهو

ير!!نهاالحديثوأهل11/223(،"الخهاية":وانظر21/"6"(،"الموطاا:في

"+ورمهأثمهالفحإعبجدأبووصحح،بالضم

أ!(.منساقطهناإلى.".كما.،لامهله:قولهمن

.(621)ص/:"لفكراائجلانتا
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"ان"معمنهالحشتقالفعلبلفظفجاءوا،عليهمايدلصيغففي

.الزمانعلىالدلالةمعالحدثعنالإخبارلهمليجتمع

لاستحالة.والوجوبدون،الفعلإمكالذعلىتدر"اذ،أن:الثانية

معنىاحتمالدوذ،الحدثمعنىمجردعلىتدلأنها:الحالثة

وتخليص،الإشكالمنب()ق/35للععنى)1(تحصينففيها،عليهزائد

أ12.الاحتمالشوائبمنله

("،قدومك"اعجبثياو("خروجك"كرهحت:قلتاذاانك:بيانه

معاني:الكلاماحتمل

منصفةدونلك،المعجبهوالقدومتفسيكوذاذمنها:

عارةولكنها،بصفاتالحقيقةفييوصفلاكانوإذ،وهياتهصفاته

الكحفيات.عن

حالةاوبطوهاوسرعفاعجبكأنهتريدانك--أيضاواحتمل

الفعلعلى"أذ"كانت("،قدمتان"اعجبني؟قلتفإذا،حالاتهمن

فيالمتصورةالاحتمالا!عوارضمنذ)3"والعنوالطابعبمنزلة

جاءاذ"لما:قولهمفي"لما"بعد"أن"زادوا)4(ولذلك،الأذهان

ذأوذلك"لما"،سوىظرف(بعد)يزيدوهاولماكرمتل("،ريد

ارتباطعلىيدلحرفولكنه،زمانظرفالحقيقةفيليست"لما"(

)1(

)2(

)3(

الم(

)5(

ود(.)ظمنسفطت"للمعى"

"."الاجمالات:بعدهوالحوضع!"الإجمالود(:)ظ

.!داوالصواب"الطجائع:ود()ظ

.!وكذلك":ود()ظ

.بير"9:(ود)ظ
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إذاالطرفبخلافللاخر،كالعلةاحدهماوان،بالاولالثانيالفعل

علىللآخروقئااحدهمافجعلتعحرو"،قامزيدقام"حين:قلت

المعنى،لهذاصبانةبعدها"ان"زادواافلذلك،ارتباطعلىلااتفاقي

منالظرفليسإذ"الظرففيالعارضالاححمالمنلهوتحلحضا

"لما".جاءتكعالمعنىجاءقدفيكون،بحرفالزمان

)1(:السهيليقال.و"ما""لم"منمركبةانهااالفارسيزعموقد

شبهلفظهافيالتيالحروفمنعندجمماوهي،قولهوجهماادريولا

فيتقدممانحومنها،مأخوذةهيمادةإلىاواشارة،الاشتقاقمن

ضمحتاإذالما)2(".الشيء"لممت:تقوللانكو"ثم"؛"سوف"

لانه؛إليهسيقتالذيالمعنىهذامننحووهذابعف،إلىبعضه

ح!نالتسجيبكانفإذا،التعقيباوالضسجيبجهةعلىبفعلفعلربط

ا،اجلهمنالمفعولبمعنىإشعاراأ،أظ/26زائدةبعدها"ان("إدخال

هـسثناجاءتأنهـلمحا>:قولهنحو؟اجلهمنمفعولأيكنلموإن

0ونحوه[69:]يوسف%لبشو<جماأقفلصاو>ا؟33[:]العنكبوتل!كلا<

بعد"ان"زيادةيحسنلم،الحسبجبمنمجرداالخعقيبكانوإذا

.القرآنفيوتأمله"لما")3(

المصدر،بتأويلبعدهامامعفليستللخفممير؛التي"انا"واما

)4(تحصينلأنها؛بعفمعانيهافيذكرهاتقدماالتي"أن"تشاركولكنها

الفجملات،الصادرمنقبلهالماوتفسيو؟الاحتحالاتمنبعدهالما

)1(

)2(

)3(

،!(

12،.لأص/):الفكري!"تائج

)ق(.منسقطت

ا"."بعدها:ود،)ظ

)ق(.منسقطت

162



فيلفعلإلاتفسيزايكونفلا،والإشاراتالمقالاتمعنىفيالتي

القائمالكلاملان؛النفسكلامعنالكاشفةالخمسالتراجممعنى

خمسةللمخاطبينيكشفهالأفئدةفيالحواسعنوالغائبالنفسفي

وهيوالنصة)2(،،والعقد)!"،والاشارة،والخط،اللفظ.اشجاء

المفسرة"أن"تكونفلا،المقاللسانمناصدقوهي،الحاللسان

نأإليه"كتبت:كقولكالأشحاء،هذهمنأجمللماتفسيزاإ،

[8ة]الححلآلناهـ(قمنبوركأدألؤدىو>"آذهباذإليهو"أشرت،"آخرج

خحسين".اخذتقدانيديفيو"عقدتاشكر".انو"أوصيته

)3(
وجلعؤاللهقولومنهيدحلوه"،لاانحائطيعلىو"زربت

[8-7:]الرححن(-!ا*"آلمينانفىقطغؤاألاص!-.الميزاتووضع>:ا(36)قل!

.الحاللسانهيالتيالنصبةلتفسيرههناهي

لأنهاذكرها؛تقدمالتيبعينهافهي،كذلكفيهاالأمركانوإذا

فيإذافهيمصدر،والكلام،الكلامتفسر)2"فإنماتفسيراكانتإذا

وذلك،والنهيالاموبلفظالفعلبعدهااوقعتأنكإلامصدر،لأويل

فلذلكفعلا،كونهعنالفعلتخرجلاالفائدةومؤيد،فائدةمؤيد

صيغةذلكعنيخر!هالا)"كحا،مصدريةكونهاعنتخرجلا

ا"،قحتو"ان"تقومان"يعجبني:لمحلتإذا،بعدهاوالاستقبالالمضي

الفاعل،عن]به[مخيزاالحدثماهيةإلىقصدو!إنمافكانهم

)1(

)2(

)3(

)؟(

الأصابم.بعقدالحسابهوة

العلم.هووالخصب"،"الخصب؟"الكتابا"في

.الجضاء:الزرب

كا.تفسيرفإنها":()ف

.()قمنسقطت
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مجرور؛اوظرففي)1"وخبرهامبتداةتكونألاولذلك،مطلقاالحدث

منالذيولا"أن("،عليهتدلالذيبالمعنىيخعلقالاالمجرورلأن

بالمصدرالمجروريتعلقوانماالمصدر،منواشتقالفعلصيغا!له

ا"ان"عنخبزايكونفلا،تقدمكما،الحعنىهذامنمجرذانفسه

عنهايخبرلا-ايضا-وكذلك،اسمتأويلفيكانتوان،المتقدمة

بطيء"أوسريع"]قيامك[)2(!كقولكللمصدر،صفةهوممابشيء

المصدر!عنخبزاهذامئليكونلا،ونحوه

لأنك؛ذلكجاز"،تفعلأنو"قبيح"تقومانا"حسنةقلتفإن

اسحقبحه"،اوهذا"استحسن:تقولكأنك،المفعولمعنىبهاتريد

ترجيحلأنهجار؛تقعد"،أنمنخيرتقوم"لأن:قلتإذاوكذلك

بدليل،الحدثعنبمخبرولستيفعلبأنتأمرهفكأنك،وتفضيل

نامنخيرقمت"اذفيه)3":تقوللافإنك،الصضيفيذلكامت!ناع

علىدليلهذاوامتناعقعد"،انمنخيررياقاما"انولا:"،قعدت

عنه.يخبرالذيهوالحدثانمنقدمناهما

المصدر-تأويلفيكانت-وإنفإنهابسعدهاوما"ان"وأما

ويؤمر)4(ويلزميرادولكنه،عنهالإخباريجوزلارائدامعنىلهافإن

لما،ظاهرهعلىالكلامفليسخبر،ولهامبتداةوجدتهافإن،به

ا.تقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

.""فيحذتوالاولى،والختائجبالأصولكذا

"."النتائجمنوالم!ت،الأصولطفيلحرفت

)ق(.من

"ويكره!.)ق(ة
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يلزمولاو"ان")آ(،الا"1منمركبةالخليلعندفهي"لن")1"واما

فييجوزلأنهعليها؛المفعولتقديممنسيبويهعليهاعترضما

جابربقولالخليلواحتجالبسائط.فييجوزمالاالمركبات

الجاهلية:شعراءمنوهو]الطائي[)3"،

مثسؤبعسلكأنهإليخلوالعيشفإنامسكفإن

خالوب)!"أبعدهدونوتعرضيلاقينلاماالمرءبهـجي

كما+تقدم!ب"أن"الإمكاننفيفمعناهاذلكثبتفإذا

مختصنفيحرفلأنها!"لم"؟جازمةتكونأنينبغيوكان

نقطاعوالحركةنفيهوالذيالجزمعحلهيكونانفوجب،بالفعل

فجؤم،العرببعضذلكفعلوقد،والمعنىاللفطليخطابقالصوت

بهاب()ق/36ينصباكثرهمولكن،الأسلوبهذالحظحينبها

واقربالفعلجهةمنهيإذ"لا"؛معفيهاالصركبةد"أن"مراعاة

يجزملانفيفرب،النفي!عنىمنبالمراعاةأحقفهي،لفظهإلى

هذافيوالنفي،الأسماس!دونبهايختصلمإذاوذلك،الأفعال

لعدمعاملةغيرب()ظ/26وهي"لا"،قبلمنجاءهإنحاالحرف

قدانهاعلى.الجزممناولىبهاالنصبكانفلذلكاختصاصها،

فعلها،معمولعليهاقذمحتى،واللفطالمعنىلتقارب"لم((ضارعت

)2(

)3(

)4(

)ظ(:!أن".

".ليق(ة"لن

المصادر.منوالتصويب،""الأنصاري:الأصولفي

وهحاالحصحادر،منوالتصويب،الاصولفيونقصتحريفالنفيوقع

"الوادهـ":انظر.اختلافمنهحاالئانيروايةوفي،الطائيرالانبنلجابر

.للبغدادي(؟04)8/:،الادبو"خزانة،زيدلأبي(،الشروق-264)ص/
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"-اضربلم"ريذا:قالواكحا("،اضربلن"زيدا:فقالوا

محتملأكاداذبعدللاستقجال،الفعلتخليصهاخواصهاومن

تخلصالنواصسبطذهوجلو"!حوف"،"السين"عنفآكنت،للطل

للاسحقجالأأ"0الفعل

فيهاالخفيمعنىيحتدولاماقربتنفيانهاخواصها:ومن

وقدأبذأ"،زيديقوملا":قلتإذا"لا((حرففيالنفيمعنىكامخداد

يخفرسارواحها؟هي)3"التنللحعاني)2(مشاكلةالألفاظاذقدمنا

الفراسةالصادقيتحرفكما،وحسهبطبعه،المعنىحقيقةفحهاالفطن

بفطنته.قوالبهامنالأجسادفيالأرواحصفات

-:روحهالله-قدستيميةاب!العجاسابيلشيخنايوفاوقلت

نفسم!محناهآخذلفظعليوردإذابرهةمكحتجني)4":ابنقال

ظنخحهكماهوفإذ،اكشفهثم،تركيبهوكيفيةوجرسهوصفاتهاحروفه

لي".يقعماكئيزا"وهذا:ادلهرحمهليفقال،منهقريئاآو

بهايمخدالف،بعدهالاماتجدها:كيف"لا"حرفوتأمل

!عناها،بامخدادلفظهاامخدادفآذدت،النفسضيقيقطعهمالمال!حوت

بديع.معنىفإنه،فحأمله،ذلكنجعكسو"ل!("

ل!1(

)2(

ك!)3

ك!الح

ليق(.منساقطهناإلى("...كانأذ"بعدأقولهمن

.متقدفيحا7(0)ص!/نظروا."مثحاركة":(قلي

ود(.)ظمنستحطت

الت!ريفخاصهالعريةأئمةم!،النحويالموصليجيفيعثيانالفتحأبو:مو

2(.لح)3/6"!الأعيانو"وفيالت21/335(،،:الرواة"إنباه:انظرت)293.0

1(.)ص/لألح"الأفهام"حلا!فيشيخهعنهذانحوالحؤلف5صذوقد
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أ<اباولايعغونه>.اللهكلامالكلامافصحفيجاءكيفوانظر

السرطحرفبهاقترذالذيالموضعفي"لا"بحرفلأ[]الجحعة:

الأزمنة،جميععلى)أ"فانسحبالعحوم،صيغمنفصار،بالفعل

فتمنواالناسدوذممتدلهأولمحآأنكمذعمتمإق>؟وجلعز!رلهو!ر

الاوقاتمنلوقبذلكزعموامتى:يقولكأنه6[:]الجحعة<أتوت

ابذا.يخمثونهفلا،"الموت"تمنوا:لهموقمل،الازمانمنرفياو

بإزاءالجوابفي"لا"وحصف،المعنىهذاعلىدلالشرطوحرف

فيها.النفيمعنىلاتساع،العحومصيغة

النف(منسعةيتمتؤبرـ(فقصرأ2>ولن:البقرةسورةفيوقال

"إن"لاذ<؛لأخرةالدادلحمكانت)ن>قل:قبلهلأن،وقرب

علىبدالةليست"كان"لأنالعموم؛صيغمنليحستهناو"كاذ"

الزمانمضيعنعبارةوالخبرالمبتدا،علىداخلةهيوإنما،حدث

وجبتقدكاذإن:وجلعزيقولفكأنه،الحدل!ذلكفيهكانالذي

ثمالآذ،الموتفتحنوا؟اللهعلمفيلكموثجخت،الاخرةالدا!لكم

الجوابمعنىفانتطم)ق/!13(،(يتحانوه>ولن:الجوابفيقال

جميعا.الايتينفيالخطاببمعنى

"ابذا"تكوذفقد،قلناهمايناقضما>أبذا(:قولهفيوليس

ابدا"هيقوم"ريد:تقول؛الحالفعلبعد

قيوطوله"لن"،فيالنفيمعنىقصو!منتقدممااجلومن

"لن"جعلواحيثاللهكلامفهمفيالمعتزلةقصورالموفقيعلم"لا"

)1(

)2(

انحتحب(".!ماأق(:

فقضحى".9)ق(:
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[143:]الأعراف<ترلىلن>:بقولهواحتجوا.الداوامعلىالنفيعلىتدل

كحااللهكلامفهموبسينبينهمحالتالخبيـةبدعتهمأنبهذاوعلمت

.!القوانفهمع!محجوباتجدهبدعهصاحسبكلوهكذا،ينبغي

كجفاأ[30:]الأنعاملائضمد(لاتدر!ا>:تعالىقولهوتأمل

يد!كلافإنه،ودوامهالنفيطولعلىالدالةب"لاا"الإد!اكفعلنفى

يحيطأنعنتعالى،تدركهلأفأبصارهم)1(المؤمنونراهوإنأبدا،

النفيلانترلف(،لن>:فقالب"لن"الرؤيةنفىوكيف؛مخلوقبه

صريخاب"لن"المفيبتأبيدقولهمفعاللهأكذيهموقديتأبد.لابها

ا،للموتتمنفهذا!7[:]أسنفعيئنادئاس<ليقضساوناد!ا>:بقوله

بالتأبيدمقرونةوهيكيفالكلامتناقضالنفيدوام"لن"اقتضتفلو

افيتصنيهينافيلاذلكولكنكاا[:]البقرةأفيا(يتمنوه>ولن:بقوله

فالمقيدا،المطلقوالتأبيدالمقيدالتأبيدبهيرادقدالتأبيدلأنالنار؟

كقولك:والمطلىابذا"،أكلمهلا"والله:اكقولك)2(،الحياةبحدةكالتأبيد

تمنينفياقتضتإنمافالآيةكذلككانوإذاا("هأبدابربيأكفرلا"والله

لحبهملانهموذلكاصلا،للآخرةيتعرضولمالدنيا،الحياةابدالموت

.الآخرةفيمختفوهذا،الموتيتمنونللجزاءالاوكراهحهمالحياة

مواضعه.عنلهالمحرفينكفهملااللهكلامينههمانينبغيفهكذا

تنفياإنماالعربإن:اقولائيعلى)3(:السهيليالقاسمابوقال

له:فتقول؛سيكلونأنمظنوناالمخاطبعندممكئاماكانب"لن"

01ا"رهمبصابأ":()ق(1)

!."مقحدلا.دةزيا()ق(2)

)ص/133(.الفكر"!أ(دائجفي)3(
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معنىفيها"لن"لان؛يكونأنطنا(أظ/27لما"،يكون"ل!)1(

كأنه،الطنعلىلاالشكعلىعندهمالامركانوإذا،"د"
)2(كا.

مقوكلهوهذا،يكون]لا()3":النفيفيقلتلا؟امايكون:يقول

القرانفياختصاصهاوجهلكودسبينو"ان"،"لا"منلتركيبها

"لا".دونفيهاوقعتالحىبالمواضع

أ4،فائدة

الطرفية"إذا"عنديهي:السهيليقال"،أكرمك"إذن:قولهم

وب"كاف"ب"إذ"،ذلكفعلواكماالاسميةمعنىمنهاخلع،الشرطية

ذادواأنهمإلاب"إذا"فعلواوكذلك،المنفصلةويالضمائرالخطاب

ترجعانعلـهاوقفتإذاوالقياس،الالففذهبت،التنوينفيها

التنويناذ؛الاضافةعنفصلوهالمانونوها!انما،العلةلزوالالالف

إلىالاضافةعنفصلوها(حين)ب"إذ"فعلواكما،الانفصالعلامة

"إذ"(نإلا.للحملةمعاقباالتنوينفصاريومئد)6"،فقالوا:الحمله

و"حين""يوم"إضافة]بدليلالاسميةعنتخرجلمالحوضعذلكفي

ولن>:تعالىقولهنحوفيالاسميه[)7"عنخرجوهاوإنماإليها،

93[:]الزخرف<*3*،!شزكوقنعذاب!أنتىظلصنضإذاليومي!م

"أن".بمحزلةحرفاههناسحبويهجعلها

)2(

)31

)41

)!(

)6(

)71

"الن!ائج".منوالحـبتلن"!أن:الأصولفي

(.)قمنسقطت

.""النتائغمنوالخصويب،لا"لن:الاصولفي

،13(.)ص/الفكر":"نخالج

)د(.منوساقطة)ظ(فيبياضحين"إذ!9ب"فعلوا

!.1!هأ:ود()ظفييومئذ(":"فقالوا!كاذ

.الاصولمنساقط"النتائج"منمستدركالمعكوفينبينما
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نابعدحروفاضئرتالتيالأشياءهذهعنشيءليس:قيلفإن

بقيكمامعان!ها،ب()ق/37عنمعنىفيهابقيوقدإلأأسماءكانت

فماالاستعلاءمعنى"على"وفي،الخطابمعنىالخطاب"كاف"في

؟.الاسميةحالفيمعانيهما)1"منو"إذلأ""إذ"فيبقي

ففعلكزيد"،خرجإذاكذا"سأفعل:قلتإذاانك:فالجواب

"قد:القائللكقالاذاوكذلكبه،مشروطبالخروجمرتبط

وجعلتهبإكرامهإحسانكربطت"،إليكاحسن"إذنا:فقلتاكرمتك((

كما،حرفهيو)2"الجزاكامعنىمنطر!تفيهابقيفقد؟لهجزاء

اسم.اوهى)3(الجزاءمعنىفيهاكان

بينلاقترانمعنىففيهااذظلحتؤ(>:تعالىقولهمن)"إذ"وأما

ريذا"لأضربن:تقول؛الظرفيةحالفيذلكفيهاكانكما،لفعلين

كأنك،الظرفمعنىففيهاظرفا-تكنلم-وإنفهيشتمني"،إذ

يكنلمفإن،الشمتمولمحتمنهماكانعلىتجازيهانكعلىشجهة

لكلاح!نقد،عليهوتنبيهإليهردفله،الشمتمحالفيواقعالضرب

شبههاولذلك،اجلهمنللمفعولهيالتي"ان"وبينبينهاماقرب

)!".كتابهسوادفيبهاسيبويه

تحيلنمظرفا!وجعلهاعنهذلككاب"حيث)للفارسيوعججا

)2(

)3(

)4(

)5(

"النتائج!.منوالحثجت!عانييا"منإذاإذا"في:الأصولديالعبا!ة

"أو".:،ق(

"وهو"!ود(:)ظ

نسجهو!دسيبهويهلما."كابفيالعولهذاعلىيعثرلمأنه"النائح"محققذثر

)1/6"2(.":نفالا!الروضإكتابهفي-ايضا-لسيبويهالسهجلي

"كيف،.)ق(؟
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إليها.وسوقهفيهاالنفعهوالذجمماالفعلإيقاعفي

إليهامضافاإلاتكوذلافإنهامنونةكانتفإذا"إذ"؛واما

معنىعنهايزولفلاإليها،المضافالظرفعلىلتعتمدقجلها،ما

الذجمماالفعلعنوفصلوهانونوهاحيناختهاعنزالكما،الظرفية

منغايةفيو"إذا""إذ"اذهذا:فيو[لأصل+إليهتضافكانت

لعدم؛الحروفمنوالقربالاسحاء،شبهعنوالبعدالإبهام

فلولا،ذلكوغيرالتسمكن؟وعدم،اللفطحروفوقلة،الاشتقاق

لما،الظروفإلىويفتقرللزمانيبنىالذجمماالفعلإلىإضافتهحا)1(

فيمعنىعلىمخهحاحده1وتدللاإذابذا؛الاسممعنىفيهحاعرف

لمعنىذلكعنقطعتفإذاغيرها،قيلمعئىجاءتإنمانفسها،

إضافةمنذكرنالما"إذ")2(اذالافيها،الحرفمعنىتمحض

الإضافةوليستا،سم،معنىيفارقهالمإليها،الظرفمنقجلهاما

التنوين.عاقبهاالتيالجحلةإلىولكن،الحقيقةفيإليها

يعضدماالإضافةعنفصلهابعدفيهايكنلمفلما"إذذ"واما

فيالشرطحروفمنلقربهاحرفاصارتفيها؛الاسميةمعنهى

كسائرللاستقباللهمخلضابالفعلمختضاحرفاصارتولما،المعنى

الاسمموقعواقعالحسإذ؟بعدهالفعلنصبوا،للأفعالالنواصب

إلايبقفلم،الجزمفيستحقواجبغيرهوأ3(ولا،الرفعفيستحق

فألعيتاخواتها،قوةتقولماصليافيهاالعمليكنلمولما،النصب

.ـالافعالعواولعنوضعفت،اخرىواعحلتتارة

.""إضافخهات()ق،1>

خطأ.وهو"اذإل:،)ق،2)

ود".)ظمنسقطت)3(
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أوحذفوانونوها،حينب"إذ"!أ"فعلوامابهافعلوافهلا:قيلفان

في"إذ"إلىيضيفونهاكماالزماذظروفإليهافيضيفوابعدها،الجملة

.؟التنوينعاقبهاالتيالجملةالىالمعنىفيالإضافةلأن"يومئذ"؛:نحو

]المستقبل[)2"الفعلإلىمضافةاستعملتقد"إذ"ان:فالجواب

>ولو:تعالىأ،)ق/38قالكما،للحالالحكايةاوجهعلىالحعنىفي

ايستعملواولم16[ه:]البقرة<آلعذابيزوق!د)ظ/7؟ب(ظلمواالذينيري

بإضافةااستغنوافلذلك،حالعلىولابوج!الماضيإلىمضافة"إذا"

"إذا"،إلىإضافتهاع!بعدهاالجملةيريدونوهم"إذ"إلىالظروف

اقلهومافكلالن،احرفثلاثةو"اذا"،حرفانالاصلفي"إذ"انمع

فيه؟زيادةإليهالأوقاتواضافة،فيهبالزيادةاولىاللفظفيحروفا

ناهذامنواقوىواحد.اسمبمنزلةإليهوالصضافالمضافلأن

إضافةافامتنع،رائحةمنه"اذ"فيوليسالجزاء،معنىافيها"إذذ"

الجزاء؟معنىمنفيهامايبطلذلكلأذ"إذن"؛إلىالزمانظرف

""3("اليومأضيففلوالواحد،كالشيءإليهوالمضافالصضافلأذ

حرفدرجةعنلضعفها)؟"حكمهعليهمالغلبإليهاو"الحين"

فتامله.الجزاء،

(!بديعةفائدة

"لاماأنإلا"ان"،بإضمارناصيانحرفاذوالجحود"كي"لام

،1(

)2(

،3(

)4(

)ق(:"!ن".

.ا[ئجالنحا"من

."ليهإ":ود()ظ

،النخاتج(-منوالحصحيح،الجميعفيالمثعىبضص!را،صولفي

!/"13(.)الفكر":"نتائج
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بعدها؟لحاعلةيكونفعلإلاقبلها)!(يقعفلاأالعلةلامهيكي"

كماكي"،"لامتكونأنعنيخرجهالممنفئاالفعلذلككانفإن

بينالفرق!إنما،با!لمفيهاالعلةمعنىلانالصميحري)2"؛إليهذهب

اوجه:ستةمنوذلككي"و"لامالجحود"الام1

المضي!بشرطمنفيكونقبلهايكونالجحودلأمانأحدها:

اكون))ما.تقولفلامستقبلا،لايكن"،"لماو"ماكان"إما

ظرفاسمهابعديقعولا،تامةلاناقصةزمانيةوتكونلأزورك"أ3"،

امس..".:ولا"(ليذهبعندكزيدكان"ما"تقوللامجرور،ولا

فر!ق.أربعةفهذه.("ليخرج

ناالغرض!:علىبكويهجمالمعنىقناعلكيكشفوالذي

ولا)"(،لحادثعلةتكونفلاماض!،زمانعنعبارةالزمانية"كان"

وفي،المكانوظروفالحالإلىولا،اجلهمنالحفعولإلىتتعدى

لامقبلهاتقعانمنعهاالذيفهذانظر،الزمانظروفإلىتعديها

.الظرفاوالمجروربعدهايقعاو،العلة

"لامبعدالفعلانفهو:اللامينبينالخاسر[لفرق!أما

بعدهاالفعللأن؛"كان"اسمعلىعائداإلافاعلهيكونلاالجحود"

كماعمرو"،ليذهبزيد"ماكان:تقولفلاالخبر،موضعفي

)1(

)2(

)3(

)؟(

.ا""ف!ها:ود()!

بهاكىدا"التبصرةكابله،الخحويالضيحريإسحاقبنعليبنعبدالله:حو

.وفاةتاريخلهيعرفولمجدا،مقتضبةالحصادرفيوترجمته،المغرباهل

.(168)ص/:!الخعيينو!إشارة(،123*2/:ا(ة1الروإنباهلا:انظر

."لازيدك":()ق

لم.حمدثلحا":()ق

لأأ3



ققول:ولكنانب"،لتذه!اوعمروليذه!زيد"ياأأ":-- لمولى

".لأفعلكنتاو"ما"ليذهبكان"ما

يجوزولاكي"،"لامبعد"ان("إظهارجواز:السادسوالفرق

للفعلنفئاكلامهمفيجرتلأنهاالجحود؛لامبعدإظهارها

فلمبإزائهماالجحودلامفصارت"سوف"،اوب"السين"الحستقبل

بعدهما)2".يكونلامابعدهايظهر

،تدبرهإلىومرقاة،اللهكابمنفوائدعلىمطلعالنكتةهذهوفي

فجاء33[ت]الانفال<فيهتموأشاليعذبهمآدله!اتوما>:تعالىكقوله

المستقبل،فيمخوفوسبب،متوقعلأمرنفئاكانحيثالجحدبلام

33[.]أ!نفال!*3-(يحتصتغفرونوهممعذبالمأدلهوماكات>:تعالىقالثم

العذابوقوعنفيارادحيثبزمانيخحصلاالذايالفاعلباسمفجاء

.استقبالمنمض!ايخصلا)3"الاحوالفيالعمومعلىبالمستشفرين

قالائم[171:]هود(القرئ!هاقث!ئبنن!ط!ما>:ومثله(لب38)ق/

الايةهذهفالحظ[ه9؟]القصص>وما!تامقلدىلرلمحص<:لعالى

كذلك.تجدهاالأخرىمطلعمن

لكون>:نحوفي"الصيرورة"لام:ويسمونهاالماالعاقبة"لامواما

لمولكنهاكي"،"لامالحقيقةفيفهي]القصص!:ا"[،عدوا(لالؤ

فاعلبإرادةتعلقتولكنها،وإرادتهعنهالحخبرلقصدبالخبرتتعلق

اكذاليكونذلكاللهفعلتاي،سبحانهاللهاوهو،الحقيقةعلىالفعل

"جاءأ."الائج":وفي،الأصولفيكذا)1(

"التائج،؟منوالحثبهتالحفرد،بضميرالأصولفي)2(

.،"الأقوال:ود()ظ)3(
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أالموتلقصديعنقلم")1"،ليموت"اعنق:قولهموكذلكوكذا.

،ليموتيعنقانهاللهقدر:المعنىوإنما،بالفعلاللاميتعلقولم

ومن"أ3(،لاسنأنسى"إني:ونظيره.اللهوفعلبالقدر)2(متعلقةفهي

المعنى.قناعكشففقدبالتشديد"السى":رواه

"لامدخوليستحيل:يقولتيميةابنلعباسأباشيخناوسحعت

الفاعللجهلفهي؛الكلامفيوردتحيثفإنها،اللهفعلفي("العاقبة

لعجزاو،عاقبقيعلموالمفإنهم،لحوسىفىعوذالكالتقاط،فعلهبعاقبة

")4(.للخرابوابنواللموت"لدوا:نحو)ظ/128(العاقبةدفععنالفاعل

كلعلىهوومن6ذرةمثقالعنهيعزبلامنفعلفيفأما

التعليل.لاموهيكى""لامإلاقطيكونفلاقدير؟شيء

إلىيحتاجالكتبفيقوجدتكادلاالتيالفوائدهذهولمثل

.!والعلحا-!الشيوخمجالسة

)1(

)2(

)3(

)4(

.2ألا6/:االا!مابآ9و،3567/؟سعد؟اب!"طحقاتفيكما،عمروب!للحخذرغ!مالبيقاله

.)بالمقدور،:ود()ظ

بلاغا.01(0)1/الموطا":11فيمالكرواه

بنمؤقلحديثم!"،الايمان"شعبفيالبيهقياخرجهحديثص!قطعة

عن؟طلحةابيبكعداللهبنإسحاقعن،سلمهبنححادعن،إسماعل

ملكا"وإن:وفيه،الحديث..رفعه،هريرةأبيعن،عحرةابىبنعدالرححن

!.للخرابوابنواللصوتلدواادمبنيياينادجمما:اخربباب

والعسائياحمدعندوهو3329(:)ص/الحسعةإ:!المقاصدفيالسخاوىقأل

اهـ.شيخنا!ثم،حبانابنوصححه،مهالشاهدبدون"الكبركما،في

العتاهيةولابيأبياتا،مهفنظحواال!تعراءخذهوضعافا،شواهدلهذكرثم

مطلعهاة43(-42)ص/:"ديوانه،فيقصيدة

ذهابإلىي!يرفكلكمللخرابوابنواللصوتلدوا

لأ51



فائ!ة)1،

الماضي،لنفي"لا("يكوذاذالأصلكاذالمستقبللنفي"لن"اذكما

:ونحوهأ[أ:]البدد!ما(إسأئعقبةفلاأقتحم>:نحوفيهاستعملتوقد

ألما)2(0لالكعبدواي

:لوجوهب"لم"الماضينفيإلىالاكحرفيعدلواولكن

يخصوانفأرادوابلن)3(،المستقجلاخصواقدانهممنها:

منافعلاولا،مستقبلمنماضئاتخصلاو"لا"،بحرفالماضي

ب"لم".الماضينفيفخصوا؛اسم

لماأانافيةتكوذقدإذ،بعدهامماانفصالهايتوهملا(""ان:ومثها

1[،ا]اللد:(أقسم>لا:مثل،الوجوبحكمفيبعدهاماويكوذ،قبلها

"لا"إنلاثم،الح".تجانفنامانقضيالا،اعحر:قولفيقيللقدحتى

)1*

)2(

)3(

)4(

141(.)ص/تالفكرا[لانائغ

الصلت،ابىبنلأ!ة:و!ل،الهذليحراشلابى:فقيل؟قائلهفياخـلف

ا:وتمامه

ألمالالكعبدوافماجضاتغفراللهمتغفرإذ

.(1/553)2:"و"اللسان،(4)30رقمشاهد""الحغني:أنظر

."لابأن:(*ق

)2/287(،ةشعبةابيوابن)4/917(،ة"الحصنف"فىعبدالرراقأخرجه

)4/217("ة"الكلبركط"فيوالبي!قي

قولوفيهاقصةفي...وهببنزيدعن،الاعمشعنطرقيم!كلهم

لإث!".تجانفناوما،نق!يهلا"والله:عمر

أخطأقدوأنهوها،بنزيدعلىنقممماالروايةهذهأذإلىالبيهتهيوأشار

القضاء.هوعمرقولامنالححفوظوأذفيها،

لأ61



منفيهلاواجبو"نقضي"قبلها؟لما!دغ

لاا""إنناراهما")1(:تراممطدالا،:غ!ب!قولهفيالناسبعضوقال

حمليحوزلاوتلبحسالامرينفيخطأوهذا،وا!ببعدهاوماردصما

بل،يضاأ[ة]القيامة*ا(صاتعنمةبحومقسملا>وكذلك.عليهالنصوص

وإما،ضعيفوهوللقسمنفي:يقالانإما:قوليناحدفيهاالقول

لنفيه،وتوكيداعليهالمقسمبنفيإيذاناالقسماولاقحصت:يقالان

مناسل!إلىيعحدلا،النه"لاها-؟عنهالله-رضيالصديقكقول

الحدي!.")2"اللهألصمد

قطعا،بعدهبماالنفيحرفإيصالعلىحرصهمعلىيدلومما

؛المضارعلفظإلى"لم"بعدالحاضيالفعللفطقلبواأنهم:التوهملهذا

.الانفصالملاحظةعنللوهموصرفا)3"،الاتصالعلىحرصا

هذايؤكدمماالحضارع)ق/913(لفظفيشيءواي:قيلفان

)1(

)2(

)3(

ورجحهعحر،قولثبوت(لأه)"2/2"الفتاوى!:فيالاسلامشيغولمحوى

اللفظالاثرمصادرفياجدولمبعد،فيهالحذكوروالتأويل.بالقضاءالاصرعلى

.الحذكور

أب!طريقمنوكيرهم)4016(رقموالترمذجمما)2645(،رقمداودابواخوجه

ادلهرضي-بادلهبنجريرعن،قيسعنخالد،أب!بنإسياعيلعن،معاوية

مرفوكا.-كه

عن،وهشيمومعمرالواسطىخالدعنوكيره)8/36(:الخسائيواخرجه

جريزا.يذكرلممرسلاقيسعن،إسياعيل

-كماحاتموأبو-الترمذيعنهنقله-فيماالبخارىالمرسلةالطريقوصحح

.والشرمذي-01/153("العلل"في

قتادةبيحديثم!لأأ،،)51رقمومسلم)4321،،رقمالبهخاريأحرجه

حين.كزوةقصةفي-كهالله-رضي

والنخائج(.ود)ظفيوليستالنهي!علىإوحرصااريادة)ق،
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.؟والماضيهوسواءليسااو؟الصعنى

حيثامن،للحروفمضارعةالأفعالانافاعلمسواء،لاقلنا:

وحقلبناء،استحقتهناكومن!"هي"،لاسماءفيعواملكانب

للتسلسلقطغا،عليهآخرعامللدخولمهيئايكونلاانالعامل

البناءمناصلهعلىوهوالصورةبهذهاسماضيوالفع!!)1"،الباطل

عندالوهميذهبفليسالأسماء،فيالعوامللحروفرعةوم!1

تجمعهوقوينة،يربطهبدليلإلا،قبلهعماانقطاعهإلىإلا،بهالنطق

هذاليجعللقيد،مصاحباإلاالبثةالحالموضعفييكونولا،إليه

.الحال)2(موضعفيالفعل

نحو:النكرة31"منالصفةموضعفيفقدايكون:قلتفإن

ذهب"؟.برجل"مررت

التخصيصإلىاحتباجهاوفرط،الوصفإلىالنكرةافتقار:قيل

فإنهاالحالبخلافوبينها،الفعلبينالرابطهوالخ!ر،لفائدةتكملة

فلشدةللمبتدا؛خبراكونهواما.وتمامهالكلاماستغخاءبعدتجيء

علىاا"إن"ادخلتإذاإنكحتى،ذلكجاز،خبرهإلىالمبتدااحتياج

خبرهاقيكانإذا!4"الخبر،موضعفيالماضيايكوناذلطلالمبخدا

،"بعدها)لماوالاستمنافالابتداءمعنىمناللامفيلما،اللام

)1(

ل!؟(

)3(

وههس.وأصلأا"عقلأالمستحيل"الخسلسل"النتائج":وفى"الاطن"!ود(؟ليظ

الاطل.بمعنى

لأ.أ)بحخرلة:(أق

.اا"الصفخين:ود()ظ

"النتائج".منوالحئتتإذ"إو"ق":كان،،قد"إذود(:)فأ

اقبلهاي!.1أشا(ت
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منالماضيالفعلمنععلىوتعاونا،المضيصيغةمعذلكفاجتمع

الحضارع.فيذلكوليسقبلها،لماخبزايكونالن

لدخولهحأتهللاسممضا!عفلأن؛كالماضيالحضارعوليس

سبهعنوأخرجته،كالاسمالإعراببوجوهوالتصرف،علحهالعوامل

فيها،المعمولكالأسماءوصيرته،الكلامصدرلهاالئيالعوامل

يقطعهلم]و[و"إن"المبتداخبروموقعوالوصفالحالموقعفوقع

الماضي؛قطعكما"إن"،بابفيخبرايكونأنعن"اللام"دخول

.تقدمكما،الكلامصدرلهاالماضيصيغةكانتحيبمن

؟.والحالالمستقبلالفعلمضارعةوجهفما:قلفإن

الأصليةبالحروفملحقةعلجه)1(الزوائددخولب()!/"2:قيل

معنىتضمنفماوالصخاطب؛كالمتكلمالأسماءلمعانيمتضحنة

هذاومع.الحرفهمعنىتض-ث!ماالاسماءمنينيكما،اعربالاسم

منفيهاوصلحالآسماء،شبه)2"الزوائددخولفي.الأصلفإن

الحاضي-فييصلحمالاالوجوه

)3"بديعةفائدة

علىداخلة:المجازاةوحروف،الئهيفيو"لا"الأمو،"لام"

يوجدقدأ4"ثم،الماضيلفطبعدهايقعلاانفحفها،المستقبل

بالنفييلتبهسكيلا؟ذلكفيهيكونفلاالنهيحرفأما،لحكمةذلك

)ق(.)1(من

.!شه":!"النتائجفي()2

.(51!)ص/ةالفكر،أنتائج1)3(

خطأ.وهوالم"1ود(ة)!)4(
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الفعلاوقوعجازالدعاء؛مفىفي"لا"كانتاذاولكن،الجزم!عدم

:لوجوهذلكبعديوجدقداثم،الماضيبلفطبعدها

فياالدعاءمعب()ق/93الخفاؤليجمعواأدارادواأنهم:منها

تفاؤلأالدعاءمعوضفيالحاصلالفعلبطفظفجاءواواحد،لفظ

".الله"لااخيبك:فقالوابالإجابآ،

السامعإعلامإلىالقصددعاءهئضمنقدافالداعيوايضا.

تضحنهبصااشعاراالخبر،بسلفطفجاءوا،داعبألهالمخاظتوإخبار

فلائا"،رحمو"لاواكرمك"،الله"أعزكنحو:الاخبار،!عنىمن

.داع)1(بأنكوالاخيارالدعاءبينجمعت

ودعائكاللهمناجاتكحالفيذلكتقوللاأنكذلكويوضح

كمالي"،و"غفرتو"ررقتني"رب""رحمتثي:تقوللا،لنفسك

فيأحدلاإذلك"،وكفرورزقكالله"رحمك:للمخاطبتقول

محض.وسائلداعانتوإنما،وإعلامهإخبارهيقصدامناجاتكحال

ا.؟الهيفيخافوهكمااللبسيخافوالموكيف:قيلىفإذ

ذكربمنزلةليسالفعلمعاللهوذكر،الالتباسترفعهيئةللدعاء:قلنا

الخبربلفظاسياءجاءتفقد،والقياسالنظرفيبديعفانهفتامله،الناس

"صلى-تعتهالله-رضيعمرقولمنها.والنهيالامرمعنىفيوهي

وعد")3(01ماحر"انجز:وقولهم")2(،اللباسمنوكذاكذافيرجل

)1(

،2(

)3(

."أ(فإنك:ود()ظ

)365(.رقمالبخارجممااخرجه

أمجحع1:انظر.قصةولهاالحرار،اكلعحروبنالحارثقالهاةمنأول:يقال

.371()3/:"الأمحال
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الحاكلالخبربلفظفجاءكثيرأوهوامرؤ"أأ"0الله"اتقى:وقولهم

نميطلبفلاولابد،واقغايكوذأنينبغيممانهو،لثبوتهتحقيفا

عنكالإخبارصرفا،خبزالتحققهعنه)2(يخبربل،ايجادهالمخاظب

.الموجوداتسائر

اخبارهذااذ:وهو،هذهمنمعنىافقهوهياخرىطريقةوفيه

،والفطرةوالشريعةالعقلفيحسنهواستقرارذلكوجوبعنمحضى

فيذلكئبت:ايوعد"،ماحر"أنجز:بقولهميريدوذوكأنهم

!جل"صلى-.عنهاللهرضي-عمروقول.الفطرفيواسخقزالمووءة

الديانةفيوجبمماهذا:اي31"،الحديث.".ورداء.إزا!في

صرفهحسنتالحعانيهذهإلىفالإشارة،الشريعةمنولحققوظهر

بعدهالاسميجيءيكادلاوهذا)4"امزا،كان!انالخبر،صورةإلى

جعلتفلوجنسها،فيالنكرةوشيوعالحكمهذالعموم،نكرةإلا

الخمرمعنىفيهاتححضمعرفةأسماءالأفعالهذهفيالنكرةمكان

وعد"،ماعمروو"انجززيد"الله"اتقى:فقلتالامر،معنىوزال

امزا.لاخبزافصمار

فيالامربمعنىالخعرمجيء:وهيالمشهورةالمسألةموضعوهذا

233[،.]البقرةاؤلدهن(يرضعن!والولدت>:تعالىقولهنحوفيلقران

المسلكسلكفمن،ونظائره228،:]القرةجمصبص!%<هـالمطسلفتو>

":الإصابةبهامش-الاستيعاب9انظر:.المخزومىهشامبنالحارثقاله)1(

.)1/311(

به"."عنهود(؟)ظ)2(

.تقدم)3(

"ذائدا".ود(:)ظ)4(
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:قال؛لثانيالحسلكسلكومنالامر،بمعنىخبزاجعله؟الأول

عننجرهوولكن،الخبريةجهةعنمصروفغيرأحقيقةخبرهوبل

مناذكروهماليلزم،الواقععنخبزاليسودينهوشرعهاللهحكم

يلؤبماأ(لح0)ق/إنماهذافإن،مخبرهو!وععدماحتمالوهو،الاشكال

حقفهووالحثرعالحكمعنالخبرواما،الواقععنالخبرمن

اصلا.خلافهيقعلالخبرهمطابق)ظ/92!(

تستحلم"اذا:قولهنحوالخبربمعنىالامرمجيءاهذأوضد

الخبرمعنىومعناهالأمر،صورةصورتههذافإذشئت")1"،مافاصنع

صرفولكنه،يشتهيمايصفعفإنهيستحيلاكانمن:اي،الححض

لهالعبداذ:وهي،بديعةلفائدةالأمرصورةإلىالخبريةجهةعن

يكنلمومن،القبيحعنيزجرهو!اجرالحسنبايأمرهامرحجائهمن

فياللهواعظهووهذاالاوامر،تنفعهلمالامرهذانفسهم!له)2(

المواعظتنأولالمج!،)3(النبيإليهاشا!الذيالمؤمنالعبدقلب

نفسهمنلهيكنلمفمن،الباطنالواعظهذاتصادفلمإذالخارجة

)1(

،2(

3(لي

الله-رضيئالبدريممحودابيحديثمنويخره)3"33(رقمالبخارياخرجه

.-عنه

)ق(.من

أضرباأ.قالعط!النبياذ-كهاللهرضي-سحعاذبنالخواسحديثفىوذلك

وفسر("..!الصرأطجوفمنيدعو"وداع:وفيه"...مستقيماصراطامئلأالله

".مسلمكلقلبفيالله"واعظ:بأنهالداعيحذا

فيوالنسائي)95"2(،رقموالترمذي183(،-الح/2"أاحمدتاحرجه

وغيرهم.ا(136)6/:الكبركما"لا

"المس!درك":فيمسلمشرطعلىالحاكموححهالرمذي،وحسنه

رسالة!جبابنوللحافظ03(.-)1/92"التفسيرا":فيكضروابن)1/73(،

الحديث.هذاشرحف!مطبوعة
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فهوالحياء،بفمدالناهىالامرهذافقدفإذا،المواعظتخفعهلمواعط

فنزلمنها،لهانفكاكلاطاعةوال!هوةالغيلداعيصحالةلامطيح

مؤتمرفانتالحياء؛لأمرتأتمرلمإذا:يقولوكأنهالمأمور،مخزلة

لاماشحتوصانع،محالةلامطيعهوانت،والسفهالغيلا!ر

عنهاعدلانهولو،المعنىهذاعلىتنبيهاالأمربصيغةفأتى،محالة

شئت"،ماصنعتتستحلم"إذا:فقيل،المحضالخبرصيغةإلى

كثافةمعوالوقوفوإياكفتأمله،اللطيفالمعنىهذامنهايفهملم

وأمثالهااللطائفهذهإنكارإلىت!عوكفانها،الطباعوكلظالذهن

لها.تاتمرفلا

"قمنحو،الشرطبابفيالأمربلفطالمستقجلالفعلوقوعواما

تدلالأمرصيغةانحكمته:فقيل،اكرمكتقمإن:أياكرمك((،

؛مطردةالعلةهذهوليست،للخفةإيثارااليهافعدلوا،الاستقبالعلى

مقامالأمرلفطإقامةلسحسنلابالمستقبلالمختصةالأفعالفإن

أأ"،تقومولا،يقومولن،يقوموسوف،"سيقومنحو:اكحرها،

"قم:قولهفييقالانذكروهممااحسنولكن"،يقوماذواريد

للإكرامسئاالقحامجعلاحدهما:)2"،ومطلوبانفائدتان"أكرمك

للامرمطلوباأ3"كونه:والثانيلمسبباتها،الأسباباقتضاءلهومقتضئا

إلىعنهفعدل،المستقبلالفعلعليهايدللاالفائدةوهذه،لهمراذا

جدا.واضحوهذا،لهتحقيفاالأمرلفط

نأمعالماضي،بلفظالجزاءحرفبعدالحستقجلوقوعوأما

)1(م!)ق(.

."فى"ومطلوبا:ود،)ظ()2

لها"."مطلقود(:)ظ)3(
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تدل!أ"الأداةوأن،العلةهذهبنحوغللفقد؟للحستقبلالحوضع

غير-أيضا-وهيأخفا،لأنه؛الماضيإلىفعدلواا،سخقبالعلى

لاالتيالادواتبسائرالاعليهمينقضلمولو،مستقلةولامطردة

الحاضي.بلفظيقع)2(لاذلكومعمستقبلا،إلابعدهاالفعليكوذ

صيغةإلىهناالحستقبلعنعدلةيقالانذكروهمماواحسن

الشوطتخزيل:وهي،بديعةنكتة)ق/0؟ب(إلىإشا!ة،الماضي

إلا)3(يكونلاالشرطفإن،الماضيالفعلمنزلةالجزاءإلىبالنسبة

إليه.ضيالإضافةمافهو،عليهمتقدماللجزاءسابفا

تكونفلا("،جنتهأدخلكاللهاتقيت"إن:قلتإذاأنكترىالا

فأتواالجزاء،إلىأ4(بالإضافةماضفهو،الجنةدخولعلىسابقةإلا

تحنقبعدإلايقع،الثانيلأنوتحقيفا؛للجزاءتأكيداالماضيللفظ

وتوطينالعزمبمجردفيهيكتفىلاوانهالوجود،فيودخولهالأول

الجزاءنيلإلىسبيللابل،المستقبلفي()يكونالذيعليهالنفس

البديعةالنكخةلهذهبالماضيفأتى،لهوسبقهعليهالشوطبتقدمإلا

فيهما.الاستقباللصعنىالشرطاداةبتحصيناللبص!امنهممع

الذيافحا،الشرطفعل)6"فيحسنتقريرفهذا:يقالأنيبقى

قلت:إذاالماضيبلفظوجهكلمنالمستقبلالجزاكاوقوعحسر

)2(

)3(

)5(

)61

.أتكل"ولا:ود(وأظ01!.الإرادة"وأن:ود()!

لأإلالا.:()قفىبعلىه

.()قمز

".بالنسبةماضى"نمهي)ق(:

)ق(.من

"معنى"!.أق(ة
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قمت"؟.قمت"إن

أبرموا)أ"لماأنهم:وجوايهب،،ظ/992حسنسؤاذهذا:قيل

اولهومشاكلة،اللفظتحسينمعهاقصدوا!الشرطفعلفيالفائدةتلك

الحكمة،لهذهماضئابالجزاءفأتوا،اجنىائهواعتدالوازدواجهلاخره

يغيرونتراهموانت،الشقيقينكالاخوينوالجزاءالشرطلفظتيفإن

:فيقولونوالمشاكلة،المعادلةلأجليستحقهوماجهتهعناللفظ

ونطائره،مأجورات"أ2"،غيرو"مأزوراتوالعشايا"؛بالغداياتيته"

وقبح:"،زرتكزرتنيو"إذ"(،أزركتزرني"إن:حسنكيفترىالا

الأولانفحسن،ازرك"زرتني"إن)3":وتوسط،ز!تك"تزرني"إد

وأجازهالنحاةأكثرمنه)4"منعحتى،للمنافرةالثالثوقبح،للعماكله

لكثرة؛الصوابوهو4وكيرهمالكبنعبداللهابو:منهم،جماعة

بالجوازاولىأنهوادعى،الواقعةالصورةعلىقياسهوصحةشواهده

فرعوالماضيالاصلهوالبابهذافيالمستقبللأن:قالمنها،

فجوازبعدهوالمستقبلاولاالماضييكوذانأجزتمفإذا،عليه

اولى.بعدهوالماضياولىالاصلهوالذيبالحستقبلالإتيان

فهوالجزاءعلىسابفاالشرطكونمنقدمناهالذيوالتقرير

اولىازرك"،زرتني"وإذ:قولهمترجيحعلىيدلإليهبالنسبةماض

)1(

)2(

)3(

)4(

لا.ع!بواا":،ق)

)؟/لألأ("الكبرى"ةفيوالبيهقي15(،9"لأرقمماجهابنأخرجهحديثفيجاء

سندهوفي،نجازةتجننساءفي-عنهالله-رضيعلىحديثمنوكيرهم

1(.!1/لأأالخفاءإ:و"كشف018(،)1/:"الزجاجةمصباح9وانظر،ضعف

ود(.)ظمنسقطت

)ق(.!نسقطت
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كون)1"منقررهالذيوالتقريرررتك"،تزرني"إن:منبالجواز

قدمفإذا،عليهدخيلوالماضيالبابهذافيالأصلىهوالمستقبل

فرقولا،حىفالترجيحان،ذكرهمايرجحبالجوارأولىكانالأصلى

اعلم.والله،المسالةفيالإثصافهوهذا،اجائزوكلاهماالصورتينبير

الفعلان:وهي،الجحاعةقولترجيحإلىتشيردقيقةهخاولكن

عليه،والاعتمادإليهالقصديكونتارةال!حرطحرفبعدالواقع

تحصيله،إلىووسيلةباعئأالجزاءوجعل،المعلقمطلوبهوفيكون

المضارعبلفطأ،)ق/41فيهالإتيانيتعيناويتأكدالموضعهذاوفي

القصدوظهور،فيوقعهبهيأتيأنمنهالمقصودانعلىالدال

اللفط،المعخىليطايق،فيهاللفظيالعملتأثيراوجبإليهالمعنوي

انهم:هذاعلىيدلوالذي.والمعنوياللفظي1التأثيران)2(؟فحجتمع

حتى،المعخىلهذاالشرطفيالحستقبلإلىا!ماضيالفعللفظقلبوا

له.اواقتضاؤهفيهالشرطتأئيريظهر

جعلوالشرط،إليهلقصد1والجزاءعلىمعتمداالكلامكانوإذا

منأحسناوحسناالماضيبلفطفيهالاتيانكان؛إليهووسيلةتابغا

.البابهذامنعلجكيردماالقاعدةبهذهفزن،المستقبل

ا:][دفحءامنايت<اللهشاإنالحرأ!لم!جدلسضلن>:اتعالىقوله:فمخه

القصدلأذمستقبلأ؛والجزاءماضئاال!رطفعلجعلاكيففانظر27[

)3"،إليهمصروفةكلهاوعنايتهم،الحرامالمسجددخولهمإلىكان

)1(

)2(

)3(

.!ذ"جوا"ة(دو)"ذجو":(ظ)

".فيه"التأثيرات)ق(:

)د(.هامشفيوصؤبتإليهم"إود(:)ظ

186



لكونوالمفإنهم،ادلهبمشيئةالأفعالوقوعدون،بهمعلقةوهممهم

.يرتابونولاذلكفييشكون

نفسإماوهو،الشرطعلىالجزاءتقديمالمعنىهذاوأكد

علىدال!اما-تقريرهتقدم-كمادليلأالقوليناصحعلىالجزاء

واالجزاءفتقديمالقولينوعلى،تأخيرهمقذرمحذوفوهوالجزاء،

إليه.للقصدوتجريذابأمرهاعتناءعليهيدلماتقديم

كأنه،المضمربالقسمالمؤديةباللامتأكيده-:أيضا-عليهويدل

!هوأنهعلىيدلككلهفهذا"أالحرامالمسجدلتمدخملن"وادله:قيل

لاريدنكغ<ش!زتملين>:تعالىقولههذاومل،بهالمعنيالمقصود

إليك<أؤحئنآبالذي013()ظ/لذهبنشتناولئن>:ونحوه7[:]إبراهم

ألقزءأذهذابمثلياتواأنعكوالجنقيدنمىاآتجتمعتلبن>:ومثله"[6:]الاسراء

حسنةنكتةو!ه،منخومغيراصلوهذا8"[الإسراء:1يهثله-<لايأتون

فحسنيت،ركماالقسمعلىالنوعهذافيالكلاماعتماد:وهي

الإلغاءيكونولا،لتحققهبهأولىالقسمإذ،الماضيبلفطالاتيان

مبني.لانه،فيهمستشنخا

لماالماضيبلفظيقع)1(الجزاءحرفبحدالفعلكانولحا

نحو:بعدهاب"لم"المنفيالمستقبلوقوعحسن؛الفائدةمنذكرناه

كماجارماذيجخمعولاجازمحالنوهما73[.]الحائدةينتهو1<لز>وإن

كانلماولكنواحد،جنسمنعاملانالكلاممنشيءفييجتمعلا

صيغتهكأنحتىبهمتصلةوكانت،المعنىفيماضثابعدهاالفعل

وكان"إن"بحدوقوعهجازب"لم"عليهالدلالةلقوة،الحاضيصيغة

."...تغالجزاءكانولصا9)ق(:فيالعبارة)1(
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وكان،بهوالصقالفعلإلىاقربلأنها"لم"؟بحرفوالجزمالعحل

اعحبارهافكان،واسبقاولىلأنها"إذ"؛لحرفالاستقبالفيالمعنى

هنا؟"إن"]الغاء[أ1"ينكرولا،الجزمفي"لم"واعحبارالمعنىفي

إلغاؤهاينكرلاكما،الماضيالفعلصيغةحكمفيبعدهامالأن

قبله.

بلفظبعدهاالمستقبلوقوعمنالخافية"إذ"فيأجازواوقد

تعالى:!الكما،للشرطب(ق/941الحي"إن"فيجازواماالحاضي

مكانجعلتولو41[فاطر:1<ئعد!منأحمدأمنأمسكهحاان!التآولين>

لانهذا؛مثلفيهيحسنلم؛النفيحروفمنغيرهاههنا"إن"

توكيدهأرادإذاالنفيفيالصجتهدكأن)2(4للنافيةأصلالشرطية

فيهذاكثرثمكذا("،فأنا:اوكذا،فعليوكذاكذاكان"إذ:يقول

بابفي"إن"فدخلتالمقصدوفهمالجوابخذفحتىكلام!م

اعلم.والده،ذكرناهماوالأصل،النفي

بديعةفائدة

علىالدالةالعلاماتاختلافواسباب،والجمعالمفردذكرفي

)3(الجيمموقعالمفردووقوع،بعلامتهمحلكلواختصاعى،الجمع

وهذاعنه؟العدوليحسنواينلاصلمراعاةيحسنوأين،وعكسه

المفضلةالقدر،العظيحةاللغةهذهسزاعلىيطلعكجدانافعفصل

الامم.لغاتسائرعلى

)11

)21

ل!3(

(".!النتائجمنوالصثبتالإلغاء"9ةالأصولفي

لافإنلما.ل!ق(ة

"الجحلة".ود(:)ظ
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عليهلدالاللفظيكوذنوالمفرد،المعنىهوالأصملاناعلم

والمناسبة،حذوهيحتذىولباسهالمعنىقالباللفظلاذمفردا؟

وثقلا،وخفةوقضرا،طولأوالمعنىاللفظبين)1(ثابتةلحقيقية

مفرداالمعنىكانفإذولينا،وشدةوسكونا،وحركة،وقلةوكحرة

طولوه،طويلاكانوإذ،اللفظركبوامركباكانوإدط،لفظهافردوا

لطولاللفظهذاطولإلىفانظر،للطويلو"العشنق"!"العنطنط"

كادطلماوالاجتماعالضممنفيهوما"ئحتر"لفظإلىوانظر،معناه

و"الحجر""الحديد"لفظةوكذلك،الخلقالمجتصعالقصيرمسماه

مسمياتها،يناسبماالفاظهافيتجدونحوهاو"القوة"و"الشدة"

معلومةلمسمييهمامناسبتهماو"السكوذ""الحركة"لفطاوكذلك

فيوبابهو"الغليان"لنزوان"و""الدوراذ"لفظوكذلك،بالحس

وكذلكمسماها؟حركةتتابععلىيدلماالحركةتتابعمنلفظها

المضاعفالحرفتكررفي"و"الافاك"و"الضراب"و"الجزاح""الدجال

و"الظمآذ""الغضباذ"وكذلك.المعنىتكررعلىمايدلمنها

بهالنطقيتسع)2"الذيالبناءهذاعلىصيغوبايه،و"الحيراذ"

الغضباذفكان،المعانيهذهمنحاملهلامتلاءبلفظهالفمويمتلىء

وجوارحه،قلبهملأحتىغضبهاتسعقدالذيغضبا،الممتلىءهو

بقيتها.وكذلكب(03)ظ/

تكع)3"حتىجداويدبطيطولفإنههذالبسطالمقاميتسعولا

،تارةالحرفجوهرمنينسافإنه،للطافتهعنهوتنبولأف!امأكحوعنه

لأ!عتجرة".(:)ظهامشفي()1

(.)قمنسقطت)2(

التاسع.السطر325ص/وانظر،وتججنتضعف:اي)3(

918



وسكونه،حركتهومن،تكررهومن،يناسمهبمااقترانهومن،صفتهومن

كيرإلى،وإعلالهقلبهومن،وحذفهاثباتهومن،وتأخيوهتقديمهومن

المشاكلةوتوخي،الحروفوتعديل،الحركاتبينالموازنةمنذلك

منيقومبابوهذا،والوصلوالفصل،والئقلوالخفة،والمخالفة

وقوته.بحولهإبرا!هعلىيساعداناللهوعسى،ضخمسفرتتبعه

إذاكانعجيبا،فهضافيهتيميةابنلعباسبيلشيخناورايت

كانكحافيهحالهكان)1(ولكن،غريبةبكلأتىاا()ق/42فيهانبغت

يتمثل:كثيزا

)2(مشغولعنكإنيالبرقأيهايالهفقلتنجدياالبرقتألق

إفرادهفياللفظحال:وهيواحدةمسألةالبابهذامنولنذكر

تغيراته.سائردونوالجمعبالتحنيةمعناهزيادةعندوتغييره

جعل،لهتايعانوالجمعوالتثنية،الا!علهوالمفردكانلما.فنقول

فيهالاصالةلحققضاءآخرهوجعلتعليهما،تدلعلامةالاسمفيلهما

عليهم.ينخرمولمالتثنيةفيهذاافالتزموا،والفرعيةفيهماوالتجعية

،مصرفكلوصرفوهمذهبكلبهذهبوافإنهمالجحعوأما

والنسبكالتحنية،البابقياسوهوالتثنحةحدعلىجعلوهفمرة

فيكالألفوسطهفيعلامةلهاجتلبوا)3(وتارة4وغيرهاوالتأنيث

جعلواوتارة"فلوس"؟فيوالواو"عبيد"،فيوالياء"جعافر"،

(1،وعناكب"عثكبوتةنحو،عليهعلامةوإسقاطهاحروفهبعضاخ!صار

)1(

)2(

)3(

)ق(.فيليست

)2/"05(.:السالكي!""مدارجفيأيضاالحؤلفذكرهوقد،قائلهأعرفلم

)ظ(+من
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بالجمعثقلاوازداد،حروفهوطالتالمفرد،عليهمثقللمافإنه

0000)1(
يناقضولا،ئقلينبينيجصعوالئلا؛حروفهبعضبحدفخمموه

هذافإن،لقصرهوقصرهالمعنىلطولاللفظطولمنصلوهماهذا

.طردهمنومنع،الاصلذلكعارضوالموازنةالمعادلةمنآخرباب

كل)2،

!"رغيف"فعل"على"وفعالوفعول"فعيلجمعهمومخه

كاذفإذ؛بالمدةالمفردلثقلوقذل"وعمد"رغفعلىوقذال"وعمود

المذةيحذفوااذفكرهوا،الجمعفيتحذففإنهاالتأنيثتاءواحدهفي

!"رسالةيحذفوها،ولمالمدةفقلبوانقصين)3(بينعليهفيجمعوا

تناقضوا.انهملاالنقعبالفرقفجبروا"،وصحائفو"صححفة"ورسائل

علامةفيجعلونهاحركاتهبعضتغيير)4(علىيقتصرونوتارة

لفظالهيجتلبونوتارةوعبد"؟و"عبد("وفلك!"فلك،لجمعه

و"!هط"و"قوم"و"أنام((!لاخيل"،واحدهلفظيخرمنمستقلا

اللفط،فيلاوالنيةالتقديرفيالعلامةيجعلونوتارة؛ونحوه

("قفل")كضصةالنيةفيالواحدضمةفإن،والجمعللواحد!"فلك"

وأسمالودلاص"هجان:وكذلك"رسل"،كضمةالجحعوضمة

لحصول)6(الصفاتفييأتيإنحاالبابهذاكالبأنمعواعشار"

غرفييجي-يكادولا،ليسيقعفلابموصوفاتها،والعلامةالتمييز

)1(

)2(

)3(

)5(

)61

.ا"فحذفوا:(أق

-"!خهمولا:ود()ظ

لما.نقيضينلا:ود،)ظ

.،أقفيليست

"فعل".ود(:)ق

".الباب"فيود،:أظ
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يغايرلفظ)1(لمفردهيكونانفلابدهذاومعجذا،نادزاإلاالصفات

الجرفيأما،عليهميثقلائهعلحوالأنهم؛لغتانفيهويكون،جمعه

منالخروجفلثمل)6(؛الرفعفيواما،الكسراتفلتوالي،والنصب

فيعليهمهذيردولا،تكسيرهجصعإلىفعدلوا،الضمهإلىالكسوة

،الحركاتتواليمنومنعهاالساكنةالألفلفصلوراحمون""راحمين

المضاعففعلجمععنعدلواوكذلك"،وقائمين!"مسلمينفهو

ل!حلامة4جصعيجمعوهفلمو"بر"،!"فط"العقلاءصفابمن)ق/2؟ب(

بزنتهلأنهو"سعود"؛ب"كلوب"يشتبهلئلاو"فظون"(؛))برون"ويقولوا"

ا!"صعب"المضاعفغيرإلىجاؤوافلما"ابرار"،:وقالوافكسروه

الكلامفيليسإذالتباسا؛أ()ظ/31يخافواولمتصحيحجصعجمعوه

االدالالتصوروهذاالتفريقهذافتأملانادر.و"صعفوق""فعلول"،

لغاتهم.لغتهمفاقتكما،الأمماذهانفاقتقداذهانهماذعلى

شروطهاستيفائهمعسلامةجمع"شاعرا"يجمعوالمكيفوتأمل

"فعيل"،زنةعلىواحدهبأنمنهمإيذانا"شعراء"0فقالوا،كسروهبل

فيالصبالغةمقصودهمكانلماورحماء"!"رحيمجمعهفجمعوه

بالشعور)3(01وصفهم

لمجيئهمنهمكواهيةالمقدر)؟(الوجهبهذاينطقوالمكيفانظرثم

يكنلمولما"،"بفاعل")فأتوا،المعروفالحبوهو"شعير"بلفظ

".جمع"لحفرده:)ق()1(

01"فينخقل!اود(:)ظ)2(
"بالشعر/ا.)ق(:)3(
"الواحد".:)ق()؟(

".فاعلبلفط9)ف(:)5(
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"شعراء".:قالواالجمعفيالمانعهذا

لفظفيهافالتزمواواحدا،حالأألزموهافإنهم)1(التثنيةفأما

فيالخحنيةألفنقدمناوقد،التثنيةعلامةعليهزادواثمالمفرد،

ذلك،علىالدليلوذكرنا"فعلا"،فيالاثنينالفاصلهاالأسماء

علامة"فعلا"فيكانتكماالأسماءفيالتئنيةفيالالففجاءت

نطيرالجمععلامةالسالمالمذكرجمعفيالواووكذلكالاثين،

جميعفيللرفععلامة"الواو"تجدلاأنكوتقدمفعلوا،"واو"

حكمها.فيهومااو،الأفعالمنالحشتقةالاسحاءفيإلااي!سماء

كانتوكيرهيعقلمنضميرفيالاثنينعلامةالألفكانتولما

الاثنينبضميراولىالألفوكانت،وغيرهالعاقلفيالتحنحةعلامة

علىالبناءعنالفعليغيروالاانوارادواالواحد،منالتحنحةلقرب

المذكور.للقربالواحد؛فيذلككانكما،ا،ثنينفيالفتح

خصوها"فعلوا("فيخاصةالعاقلينضسمير"الواو("كانتولما

فيكانولماوداقائمونا")2"،"مسلمون"هم؟نحوفيالعقلاءبجمع

علىبالدلالةخصوهاغيرها؛فيماليسوالجمعالضممنالواو

الألف.دونالجمع

آحادتعيينإلىالقصدوكانجمعتاذاأنك:المسالةوسر

نجاءلفظسلم،منهمواحدكلعنالإخبارمعتمدوأنت،الصجحوع

"فعلوا":فقلت،إليهالقصدفيمعناهسلمكماالجمعفيالواحد

لاماجميعلأن؛يعقلفيمنهذايكونماوأكحر"،فاعلونو"هم

.(1؟5)ص/تقدموما،بضصرفبعدها(فما-152)ص/:الفكر،"نخائجةانظر(11

.(""ونائمونت"ق)(2)
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كالثلةا،المفردةالمؤنثةالأسماءمجرىيجريالأجنا!منيعقل

:تقولولا"،بيعت"الخياب:تقولافلذلكو]الجصة[)1(،مةوا،4

إلىتسشيرلأنك"ذهبوا")2"؟:تقولولا"،ذهبتو"الجحال"بيعوا".

إلايعقللافحماالغالبهوهذااحادها.تعييناغيرمنالجملة

العاقل.مجرىمنه)3"أجريما

ا()!ق/43جاريةالواحد،بناءفيهاالم(خيراالتكسيرجحوعوجاكات

بعينه،واحدكلعلىالاعتمادضعفحيثمجرأهالإعرابفي

الواحد؛مجرىلفظهفيالجارجمماالكثيرالجنسعنكأنهالخبروصار

مماكانوإن،السلامةجمعالحؤفثمنعددهقلماجمعواولذلك

الحذكريجمعوالمأنهمإلا؟والسحرات""الثمرات:نحويعقل"لا)

يزيدوالمالحؤنثفيلأنهمتكسير؛جمعإلا-عددهقل-وانمنه

)6"موجودةكانتفقد"التاكا"!راماالواحد،!ربينبينهفرفا"الف("غير

فإذاكالمذكر،تكسيرجمعجمعوهكثروانوصفها،وفيالواحدةفي

فيالاعتمادأجلمنالواحدلفظيسلحونالقليلالجمعفيكانوا

ذلكلهمساغإذاالاثنينفيبهظناشفحا،افرادهعلىالخبرإسناد

فيالتثنيةتجدلافلهذامنها،لقربهحدها،علىهوالذجمماالجمعفي

)1(

)2(

،3(

الم(

)5(

)6(

التحريفهذانحولاتدموقد،")الائجمنوالتصويبا""الجملة:دلأصولقي

الجحاعة.:والجحة01(41؟)ص/وتصويبه

(".ا"وذهبوا!بجعوا؟تقولولاوذهت"يعت!الابود(:)ظفيالعبارة

(.)قصن

"معتبوالما.ود(:)ظ

لامالاا".:ود()ظ

(.أقفيليست
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الفعل.فيالاثنينضحيروكذلكواحد،حدعلىإلاوكيرهالعاقل

علىتكونأنالأسماءتثنيةفيالعلامةفحقهذا؟علموإذا

.الأحوالكلفيالفاتكونوانالاضمار،علامةفيحدها

وبنووطيخثعموهم:،العربمنطوائفثفعلتوكذلك

هذاقإق>:النحاةمحققيقولفيجاءوعليه،كعببنالحارث

كالاسميجعلوهالطكرهوافإنهمالعربكثرواما63[،ة]طهل!حزق<

والتثنيةالواحد،فيثبتقدالاعرابكانحيثمنوالمقصورالحبني

لها،التثنيةلاستحقاتط،الألفزوالوكرهو!الإفراد،علىطارئة

معهالنصبوشركواالجرعلامة"الياء"فجعلوابالامرين،فخمسكوا

وهيسيمالا،بالألفأجدرالرفعفكان،النحاةتعليلمنعلمتلحا

الأسماءتثنيةفيوهي،الفاعلإضمارعلامةالأصلب()ظ/31في

مقامه.وقامضارعهمااوالفاعلرفععلامة

لهاالرفعواستحقاتطبالمجمعاختصاصهافهمتفقد"الواو"واما

)11-.
لحا،الجرفي"الياء"إلىحولوهاولكنهم"؛"الألففي!ررداه

فكأنهاواؤا[،الياء1اوياء،الواوانقلبتومحى.التثنيةالففيذكرنا

والانقلاب،واحدحرففكأنهما،واللينلمديفارقهالمإذ؟2(هيأ

المعنىهذاعنيعبرونتجدهمولهذا،تبديللاحالتغير)3(فيهما

بدلإنها:وتجاهوتخمةتراث"تاء"فيويقولون،بالإبداللابالقلب

هالواو""من

)2(

)3(

ماإ.9ود(:)ظ

فيولكررت."،.إذ.فكأنهاياءالواوانقلبث"ومتىود(:)ظفيالعبا!ة

أثبت.ماوالصوابياء"الواو"او)قما(:

.أ(تغيحر":"و"الختائغ،ا[تحتبر":()ظ
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كلفيبالألفالتثنيةجعلقدالعرببعضانكافإذا:قيلفإذ

؟.احوالهجميعفيبالواوالجمعجعلوافهلا،حال

والياء،االواوعناحكامهامنكثيرفيمنفردةالالفإن:قل

ايجدوالمالنصبفيياءقلبوهالحافكأنهماختاذ،والواووالياء)1(

عنها.بغدواياءقلبوهاإذافإنهمالألفبخلافالواو،عن

التمنية،حذعلىجمعوبابهاو"مئين""سنين("بالفما:قيلفإن

سمائهم؟،ولاالعاقلينصفاتمنوليس

اربعةفيهكملتفيحاإلايوجدلاالجمعب()ق/431هذاإنةقيل

01شروط

.اللاممعتليكونن:احدها

ولين.مدحرفكيرمنهالمحذوفيكونلاان:الثمانى

مؤنثأ.ايكونان:الثالثط

مذدر.لهيكونلاان.الرابع

"شاةوكذا"هاء"،محذوفهالأن"شفة":الضايظهذامنفخرج

علىيكنلم-هـإنمذكزا)2"لهالان؛"امة"!ةمخهوخرج"،1وعضة

كيلااستنين،جمعيج!معوهولم"إفواذ"جحعها:فيفقالوالفظها-

جمعالبابهذافجمعوامذكر،لهكاذإذالمذكرجحعانهيظن

يكنلموإذسلامةجمعيجمعوالحؤنث،مؤنثانهاجلمنسلامة

الصحيحبالقياسالسلامةجمعفيهحصلفلحا،اللفظهذاعلى

)1(

)2(

)ق(01فيليست

"مذكر(".:الأصولجمغفي
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اللاموكانت،الجموعفي)1(المحذوفةاللامردعادتهم-وكانت

لمواواويا-لهاالسالمالجمعفيأظهرياء-اوواؤاالمحذوفة

لهحصلتحتىلطيفاسوفاإليهاالقياسوساقالواحد،فييكن)2"

شيئامنهاللهاخذمنبحالالاسمهذاحالاشيهفما،منهاخذهابعد

منالعلمأوليجحععلىالدالةوالياءالواوواين،منهخيزاوعوضه

.؟!البتةمعنىعلىتدللاواواوياع

.أ!والألسنةالكتبفيعزهوواغربهألطفهماالنحوهذافتامل

علىهوبصايلتبسلئلا"سنين"؟منالسينكسرواكيفانطرثم

السين--بفحح"سنون":قالوافلو،المبالغةاوزانمن"فعول"وزن

ذإ؟للجيمتحقيفاالسينكسرفكانيسن،سنمنبفعوللالتجس

-بكسرو"فغول")3("فعيل"وزنعلىمفرداسمالكلامفيليس

.-الفاكا

الارضين؟.فيصانجعانتفما:قيلفإن

"ماءا":محلى،الأجناسكأسماءالاصلفيالأرضليست:قيل

بمنزلةفهيالمصدر،مجرىجاريةلفظةولكنهاو"تمر("،و"حجر"

بهاوصفولكنهاوالعلو،كالفوقيقابلهاماوبمنزلة،والخحتالسفل

،3(
ويدل.وضي!"زور"امراة:مجرىفجوتالمحسوسالمكانهذا

الراجز:قولهذاعلى

)1(

)2(

)3(

الم(

".)ق(:"على

"أد(:وفييكن"،لمأوواواأو9)ق(:لمحيالعبارة

."افعيل1:()ق

)ظ(.فىمكررهعاإلى"مجركط":قوله!ن
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؟-البيطارأأ"ارضهايقلبولم:إ-

فيجمعهومايويدكاذوإذاللفظفأفرد،الفرسقوائملصف

المعنى+

يجمعلاكمالجمعها،معثىفلا؛المنزلةا()2بهذهكانتفإذا

هذهمنجؤءإلىالمخبرقصدفإنوالسفل"،والعلووالخحت"الفوق

معنىعنخرجتمخها،محدودةقطعةوعينالموطوءةالأرض

مخها،محسوشماجزءاعينحيث"ال!علو"امقابلهفيهوالذي"ال!قل"

"رايت:فتقولآخر،جزءاإليهضمصتإذاجمعنىانهذاعلىفجاز

التمر:واحدفيتقولكما"ارضة"،:للواحدةتقولولاارضين"،

.تقدمكماجنسباسمليسالأرضلأن"تمرة"!

وخرجة،ضربة:قلت!يثمامنارضةأ!)ق/44ايضا:يقالولا

فييتصورولاوالخحت،السفلمجرىتجويالأصلفي)3"لانها

الحصادر،بعض!فيذلكيتصوركما،وتحتةسفلة:يقالأنالعقول

رفضوا:حيثمن،ارضاتعلىارضايجمعوا:أنيمكنهملمفلما

يكنلمحيثمناراض:ولا،ارضى:يقولواانأمكنهمولا،ارضة

خزءا)4(عينواقدوكانوا"،وكلب!"صخر،الاجناسأسياء!حل

أضافواإذاينكروالمارضان،:تثنيتهوفي،ارض:فيهفقالوامحدودا،

)1(

لحأ)2

)3(

)4(

قحجبةوابن،الارقطلخميدلأ(ص/3)الصنطق(:!إصلاحفياالسكيتابنذكره

ولا،:وتحامه.الححققحاشيةوانظونسبةبلا31!)ص/":الكاتب"أدبفي

حمما:.حباربهالحبليهه

لاععده".)فتإ؟

))هي".)قإ.

إمجزوكأاإ.ود(:)ط
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فقد،التثنيةحدعلىيجمعوهانورابعاأ()ظ/32ئالث!)أ"الجزءينإلى

احادهإلىمقصودوانه،التثخجةحدعلىالذيالجمعفيالسرتقدم

احاده؟يتعيرلاالذيوالجمعالكثرةارادوافإنالتعحين،على

يأتي"أرض":لفظفإن،الجمعإلىيحتاجوالمالأجناسكأسحاء

فعبر،وسفا!تحت"السماء"إلىبالاضافةكلهالانها؛كلهذلكعلى

وصفوكأنه،ومعنىلفظاالمصدرمجرىالجارياللفظبهذاعنها

كلعنبهيعبرانيصلحإذوحقيمتها؛عينهاعنعبارةلالذاتها،

كلفسصاء،لقدمكماسفليقابلهماإلىبالإضافةوهو،فوقماله

قولفيمجصوعةجاءتكيفوتأمل،أسفلهوارضه،أعلاهشىء

ذاتعلىالكلاماعتمدلصا")2"أرضينسبعمن"طؤقه:!م!النبي

لهاالوصفدونلاحادها،والتعيينالتفصيلعلىوانفسهاالارضحن

فتأمله.وعلو""فوق:مقابلةفيسفلأوبخححب

فيهاراعواوهلا،سموات:فقالواالسماءجمعوافلم:قلتفان

ب!نهما؟+الفرقفمامقابلتها)3"؟فانهاالأرضفيراعواما

معخوي.وفرقلفظيفرق؟فرقانبينهحا:قيل

(،الحلاتيةالحالمصادرالفاظوزنعلى""الارضفإن:اللفظياما

العلاءالحصادرفينظيرهاكان!ان"السماء"واما،كضربفعلوهو

في"الأرض"يماثل]لذيوانما،اشبهالأسحاءبابنيةفهيوالجلاء

)1(

)2(

)3(

الم(

.!("بالياء":(ظلي

ريدبنسعيدحديثمن0161(لي!قمومسلم)2452(،رفمالبخا!ياخرجه

.-عنهاللهرضي-

.""مقابلة:)ظ(

."اللاثة9:ود()ظ
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وفيايجمحان،ولايئنبانلاوهما،اوالتحتالسفلوورنهامعخاها

قيل:قدانهعلى،يجمحانلاكذلكوهماوالعلو،الفوق:مقابلتهما

كلوسصاوة،سماوةجمعهيوإنصاجمعسماء،ليسالسمواتإن

ااوا،واكطيةكأكسية،اسصية:فقياسهسماءجمعواما،اعلاهشيء

[)1(.المسلمفيسماءات1

خاصة،الشيءاعلىهي:السسصاوة)2(فإنبشيء،هذاوليس

السماء:وأما،العاليلجزئها!مهيوإنصا،عالبلشي؟باسيمليست

أجزايمجمعلاجمعهفالسموإت،بجملتهالرفيعالسقفلهذافا!م

.عالكلهاأ3(انهعلى،منهعالية

قياسعلىا!ضاجمعوالوةيقالانالفرقهذامنواح!من

وا،كأجمالضاراو!"افلس("،))آرض".لقالوا،التكسيرجموع

منفيهليسإذ؛اللفظهذاب()ق/44فاستثقلواكفلوس،اروض

تجدوانت،السمواتلفظمافيوالعذوبةوالحمن)4"الفصاحة

يلجاالسمواتولفظ،السمواتلفظيستحسنمابقدرعنهينبوالسمع

لهيأذنلاالأراضيولفط.وعذوبتهلنصاعتهاستئذانبغبرالسمعفي

الفاظبثلائةارادوهإذ[جمعهمنتفادواولهذا،كرهعلىإلاالسمع

مثلهن<ألأذنهاوِمنحمؤ+ستح>!لى:تعالىاقالكماالتعددعلىتدل

.وارضاراض!:يقالانمنتفادئاهذاكل12[:]الطلاق

السماءعلىبهاعحمدمتىالكلامفإن:المعنويالفرقوأما

"التابج".منوالمئضما"سصاوأت"ود"ةأظ)1(

السماء".11أق(ت21(

"كل".ود(؟أظ)3،

ا"الصناعة".)ق،:41"



الوصف،محنىدونذاتهاإلىبهوقصد،السقفهياليالمحسوسة

بالقليلالسلامةوجمع،قليلالعددلاذ؛السلامةجمعجمعهاصح

اعتمدومتىالواحد،منالقريبةالتثنيةمنقىبهمنتقدملما؛أولى

مجرىاللفظجرى،والرفعةالعلاءومحنىالوصفعلىالكلام

وزور".عدل)1""قوم:قولكفيبهالموصوفالمصدر

والسفل،التحتمعنىبهامقصوذاتجيءمافأكثر[لأرضوأما

الذاتبهاممصوذاجاءتوحيثواعدادها،ذواتهايقصداندون

ألأرض>و-من:تعالىكقولهالتعدد)2(،علىيدلبلفظاتىوالعدد

.[12.]الطلاقمثهن(

وسعتها4السمواتإلىلهانسبةلاالأرضانوهو:ثانوفرق

)3(وتكررتتعددتوإنفهيصحواء،فيكحصاةإليهابالنسبةهيبل

الجنس.اسملهافاختير،القليلكالواحدالسماءإلىبالنسبةفهي

،الاخرةإلىبالاضافة]ليالدنيادارهيالارضأن:ثالبوفرق

منالدنيامثالهوبهاتعلقفما،اليمفيإصبعهالانسانئدخلكحا

لشأنها.محقرالهامقللاإلاالدنيايذكرلم-سبحانه-والله،الاخرة

فيالقولينأحدعلىهذاالدنيا،منفليستتالسمواتواما

تعالى،الربملائكلةمقرالسموال!فإنللمكاذ،اسمفمانهاالدنيا

عنها،التعبيراعتمدفإذا،ووحيهملائكلتهومهبط،جزائهدارومحل

والفوق،العلومجردلاذواتهاالمقصودإذ؛الجمعبلفظعنهاعبر

."!عدول:ود()ظ(1)

.!"البعد!:(ود)ظ(2)

.!""وتكبرت:ود()ظ)3(
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العلومعنىوهوب،،أظ/32للسمواتالساملالوصصأ!يدإذاواما

ثولهفتأمل،والسياقالكلامم!بهيحصلمابحسبذلكأفردوالفوق

من!أمنغأئمنم.-افماذاهـتمورالأرضبكميخسفأنلسمافيقنءأ!م>:تعالى

كاذلماهناافردتكيف[17-16:]ادحلكحاصحا(عليكخقيسلأنالسما

مخصوصة،معينةسحاغيردولم،المطلقوالفو!االشاملالوص!المراد

مواضع!ا.عنالآيةتحريففيأخذواالمعنىاهذاالجهميةتفهململماو

فىولاألارضفذرةمئقالمنرفيعنشزبوما>ا:تعال!قولهوكذا

لايعزبآتغ!مب>عنوسبأ:فيقولهبخلاف61[]يونس:<ألمصما

ذكرقبلهافاذ3[لبأ:1ألأرض<فيولالسصؤتفىذرةمثقالهعن!أ(لح5)ف/

فاقتضى،الأرضفيوماالسضواتنيمالهوانملكهسعةسبحانه

وهو،ومحله)أ"ملكهبمعلوماتوتعلقهعلمهمعهيذكراذالسياق

يقتضيمايونسدسورةفييكنلمولما)3"،والأرضكلهاالسموات

للجن!س.إرادةافردهاذلك

!ألسم!تفىلهوهو>:تعالىقولهفيمجحوعةاتتكيفوتأمل

لحكم!هنامجموعةاتتفإنها3[:الانعامأ(وجقوكتمسركتميعلملازفىو!

معخىمنوتعالىتباركاسمهفيبماالظرفتعلق:وطي،ظاهوة

مناواحدةواحدةكلفيالمعبودوهوالإلهوهوا:فالمعنى،إلهيته

فذكراالمعبود،الحألوههوالجنسهذامنواحدةكلففي،السموات

الواحد.الجنسلفظعلىالاقتصارمنإواحسنابلغهناالجيم

بماالايةفسرالمتسننةبعضفهمعنالمعنىهذاعرتولما

)1(

،2(

...لهلاواذ:قولهمن

)ق(.فيليست

ود(.أظمنساقط!اإلى،
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يبتدىءثم<،>الشمؤتعلىالتامالوقف:فقالبها)1"،لايليق

معشاهاوانما،الايةفهمفيوغلط(،لأرض!يعلم>وفى:تعالىبقوله

التفسير)2(.أهلمحققيقولوهو،بهاخبرتكما

فشلبىالأرض!أنه-لحىلسط>فورب:قولهفيمفودةجاءتكيفوتأمل

كلرب:اي،الجنسينلهذينإرادة23[:]الذارياتشطقون<أنكممآ

)3(العامبالاسماتىربوبيتهعحومالمرادكانفلما،سفلماوكلعلاما

حعيقيامروهوارضا،يسمىماوكلسماء،يسمىمالكلالشامل

كيففانطر،والأرضالسماءعين)4(تبدلت!انيتغير،ولايتبدللا

آلأذكط(وما!تالسموا!ما!تلئه>يسبح:تعالىقولهفيمجحوعةجاءت

تسبيحعنالاخبارالمرادكانلحاالسور،جميعفيأ[]الجمعة:

محلهم.جمعمنبديكن(لم)مراتبهموتباينكثرتهمعلىسكانها

ومنوألارصألسمؤت!من>ولو؟تعالىقولهفيجمعهاهذاونظير

وكذلك[91:]الانبياء<-!6ِيممتخصروقولاتهءعباعنلمجتتكبرونلاعدهو

مجموعة4؟[]الاسراء:<السبحلمحؤتلهتسبح>:تعالىقولهفيجاءت

هذاواكدعددها،اخخلافعلىوانفسهابذواتهالهتسبحبأنهاإخبارا

:قالبل،فقطال!ممواتعلىيقتصرولمبالعدد،بوصفهاالمعنى

السبع.

)1(

)2(

"3(

"5(

؟128(.)3/كثيرابنوانطر)5/148(،تفصجرهفيجريرابناختيارهذا

4"،0؟)2/:ااالفتاوىو!مجموع251(،)6/:القرآذ،لأحكامالجامع)ا.انظر

.(631-621)2/:"نالبيااضواءو"

ود(.)!فيليست

"بين(".)ف(ت

لم"."إن)!ط":
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ومارذمتملمحاه>و!:تعالىقولهفيمفردةتجاء1كيفوانظر

الجنة،:بهوعدئاوما،المطر:فالرزق22[:]الذاريات(افي2-!الؤع!ون

،السمواتمنواحدةواحطةكلىفيأنهمالا،الجهةهذهفيوكلاهما

بها.اليقالإفرادلفظفكالت

فهامنلايغلم>فل:تعالىقولهفيمجموعةجاكاتكيفتأملثم

الغيسبعلمنفيلمرادكالتلفا65[:]الخحل<إ،أدلهالغحفلارض!السصؤت

هـا)1،سس
ا.مجموعةبهااتى،السمواتمنواحدةواحدة!بهومنكرعن

(بلح)ق/5منهاالعاءبنزولالإخبارسياقفييجىءلمكيفوتأمل

السماءذاتمننؤولهالمراديكنلملما،وقعتحيثمفردةإلا

ا.الوصفالمرادبلبخفسها

الكتاباسرارإلىوانظر،فلجه؛ولكلياللهفتحهقدبابوهذا

غيرإلىوتاخيزا،وتقديفا!افرادا،جمعا؛ألفاظهومواردوعجائجه

ئناءاخلقهمناحديحصيلاوالمنةالححدفلله،اسرارهمنذلك

عليه.

الل>0يونسسورةفيتعالىقولهبينفرقيطهرفهل:قيلفإن

وبين31[:]يونسلأضر<!الشمعيضكأفنوالأضضألسمإمنيررقكممن

")3(
قلوألأد!كىالسمنؤتمفيرر!كممن>!قلسبأ:سورةفي!وله

ا24[.]سبأ:<؟ألله

فرفا،والظفهاواغمضها)3"،،المواضع5هذادقمنهذا:قل

)21

،3(

)ق(:"سيءا".

)د(.منساقطهاإلى."..يوسعى"سو!ة:قولهمن

."سورة"وأكمضها:()ق
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سورةفيالتنالايالافإن،وقعلمامقتضا)1(تجدهالسياقفتدير

ولم)ظ/133(بهاقروابماعليهمالاحتجاجمساقسيقتيونس

ومالك!زاقهمهو--تعالىالزبكونمنإنكار!)2(؟يمكنهم

منالحيومخرجوغيرها،أمورهمومدبر،وأبصارهمأسماعهم

حسنكلهبهذامقرينكانوافلما،الحيمنالحيتومخرجالحيت

غيره؟إلهلاالذياللههوهذا)3(فاعلان:عليهمبهالاحتجاج

منشحئايملكونلاشركاءله!"ويجعلونغيرهمعهيعبدونفكيف

ذلكذكران-بعدقالولهذامنه؟!7شيفعليستطيعونولاهذا،

ولابذلكيقرونانهملابد:اي(،دله>فسيقولون-:تعالىشأنهمن

به.يقرونمحاالمذكوريكونأنفلابد،يجحدونه

بنزولمقرينكانواإنماالايةبهذهعليهمالمحتجوالمخاطبون

مقرينيكونواولم،بالحسيشاهدونهاالتنالسحاءهذهقبلمنالرزق

إليهم،تنتهي!تىسحاءإلىسما؟"من)الرزقبنزولعالمينولا

يمكنهملافإنهمهنا،السماءلفظفامهفردتهذا؛إلىعلمهميصلولم

المطر؛هوكانإنههناوالرزقلاسيمامفها،الرزقمجيءإنكار

لعلوه.سماءيسمىفإنه،السحابهيالتنالسماءمنفمجيئه

ألذ!>أدله:بقولهالسماءفيالسحابيبسطانهسبحانهاخبروقد

لسحابوا،[48:]الروم<يثحاءبهيفألشما!فيتسطهدسعابافحنيرلريعابرسل

"نقيضالا.تود()ظ(1)

.()قمنسقطت)2(

.ا"ذلك":)د()3(

ود(.)ظمنسقطت)4(

)د(.صنساقطهناإلى"...هذه"قبل:قولهمن)!(
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بالحسمعلوموهذا،الفلكنفسفيلاالعلوجهةفيمبسوطهوإنما

؛اعليهمالاحتجاجبذكر)1(السياقهذاانتظمفلما،غيرهإلىيلتفتفلا

منذلكفوقمنينزلبمايقروذلالأنهمالسماء؛إفيادإلافيهيصلحلم

به)3(الذيالوحيمنوالأبداذ)12،والأرواحللقلوبالعظيمةالارزاق

الحياةيهالذيالمطرمرالرزقباسمأولىوهو،الأبديةالحقيقيةالحياة

والالطافوالرحمةالوحيمنذلكفوقمنينزلفما،المنقضيةالفانية

العالماقوامبهوما،الالهيةوالتخزلاتالربانيةوالمواردأ()ق/46

به،مقرينيكونوالمالقومولكن،الرزقأنواعاعظممنوالسفليالعلوي

.إنكارهيمكنهملابحيحثإليهمالاشياءاقربهوبمافخوطبوا

ينزلبماإقرارهمذكربهاينتظملمفإنهسبأ؛فيالتيالايةواما

يذكرولمفيها،الجوابيتولىبأذرسولهامرولهذا؟السمواتمن

يرقددكممن>!قل:تعالىفقال،المقرونالمجيجونهمانهمعنهم

فأمر،اللهسيقولونيقلولم؟[!]سبأ:(اللهقلوالأد!يهىالسصؤت!ف

رزقه،ينزلالذيوحدهاللههوذلكبأن:يجيببالن!لبيهتعالى

فلم؛الأرضوأما،السبعالسمواتمن.ومنافعهانواعهاختلافعلى

احد؛كلبهيقرإذالايتين،منواحدةفيجمعهاإلىالسحياقيدع

وفاجر.وبروكافر،مؤمن

فحيث،ومفردةجمغاالقرآنفيالرياحذكرالبابهذاومن

سياقفيوقعتوحيث،مجموعةأتتالح"الرحمةسياقفيكانت

)2(

،3(

)4(

ود،.)ظفيليست

"ولأبد"!.ود(:)ظ

"فيها".)ق،:

"جاءت".)ق(:
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الصفاتمختلفة)1"الوحمةرياحان:ذلكوسر،مفودةالتالعذاب

يكسرمايقابلهامالهاان!أ!يحمنهاهاجتوإذا،والمنافعواليهاب

الحجوانتنفعلطيفةريحبيتهمامنفينشأحدتها،ويصدمسورتها

فيفكانتسورتها،ويرديعدلهامامقابلهافيمنهاريحفكل،والنبات

)3(وصمامواحدوجهمنتأتيفإنها:العذابفيوأمارياخا)2(.الرحمة

حيثالىتنتهـيحتىغيرها،يعارضهاولاشيءلهايقوملاواحد،

بهمرتمافتمتثلسرتها،يكسرولاسورتهايردلاب(،)ظ/33أمرت

علىارسلهاالتيالريح-سبحانه-وصفولهذا.إليهرسلتماوتصيب

41[،:]الذارياتاتعقيم(الرلمحخإدارلمسنهاعلتهم>:تعالىفقال،عقيمبانهاعاد

عليه.مرتماتعقموالتيفيها،خيرولاتلقحلا)4"التيوهي

لونس:سورةفيتعالىقولهفيإلاهذااطردكيفتأملثم

طئبؤبريمبهموجريقألففكف)ذاكننمحىنجخرولبرقيسير!الذ!هو>

الطييةالوحمةريحفذكر22[،خ]يونس<عاصفجائهاردخبهاوفرحوا

لاالريحبوحدةتحصلإنصاهناكالرحمةتماملأنالإفراد؟بلفظ

واحدوجهمنواحدةيريج!إلاتسيرلاالسفينةفإنباختلافها،

سببفهو؛وتقابلتوتصادمتالرياجعليهااختلفتفإذاتسيرها،

المعنىهذاواكد،رياحلاحدةوريحهناكفالمطلوب،الهلاك

يفرحمماهيبلى،عاصفةريخاتكونأنلتوهمدفعابالطيببوصفها

المعجبةالمونقةالرياضهذهفيبصيرتهالفطنفليخرهلطيبها،بها

..0مجحوعة"اتتةدولهومن(،)قمنسقطت)1(

"ريخا،.(:)ظ)2(

."ا"حمامود(:)ظ)3(

)ق(.فيليت)4(
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الطعامعنبهاويغتددفرخا،لهاا)دق/6؟ب(القلوبترقصالتس

عل!هيعض!الفصلهذافمحل.العليمالفتاجللهفالحمد،والشراب

ائبوعجااسرارعلىبكيشرففانهالخناصر،عل!هوتتنىبالضواجذ

.للصوابالموفقوالله،اللهكلاممنتجتنيها

وجمعالنور،وإفرادالظلماتجمع:البابهذافييدخلومحا

اليمين.وءاثزادالشمائلوجمع،الحقسبيلوإفرادالباطلشبل

!الأرضاالتسصؤتضلقالذ!لله>الحضد:تعالىفكقوله:الاولاما

.[1:]الأنعاموألنور<لظلمت!جعل

ولام!تقيمافاتثعو!ذاصرطىوان>:تعالىفكقوله:الثانيواما

.[31!:]الأنعامسمبيئ!عنبكمفئفرفلسسبلأقحبعوا

لسصمإئلوقمينعنظبله>يحفيؤأ:تعالىفكقوله:ال!الثواما

ا.؟[ثم:النحل1<سجد

:-اعوالله-ذلكوسر،واحدةمشكاةمنيخرجعنهاوالجواب

تعالى:قالكماالاحدالواحدعلىوهوواحد،الحقطريقان

طريقهاالحق:مجاهدقال41[،]الحجر:س:-(م!تقي!معكهذاصش9>

تعالى:قولهونطيره،عليطريقك:يقالكما)1(1،إليهويوجعاللهعلى

:اي،القوليناصحفيالقصد)6"9[:]الخحل(لتسئيلقصخدآدلهوعلى>

الشاعر:قال،عليهطريقوهي،اللهإلىيوصل)3(الذيالةصدالسبيل

المنذروابنالا/2263(":حاتمأبيوابن51(،الأ/لأجرير:ابناخرجه)1(

184"-.)4/العخئو!":"الدرفي-كما

اود(-)ظمنسقطت)2(

)ق(.منسقطت)3(
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طريفها)1"علياوطريقيعليهاسلكناوا؟اممقالمنايافهن

كوذوسر،القرانمنشواهدهوبينتالمعتىهذاقر!توقد

الحستقيمالصراطعلىتعالىوكونه،اللهعلىالمستقحم)2(الصراط

:كتابفى56[]هود:-*؟-<ق!قيمصرفىعكرقيإق>:هودقولفيكما

")3(.المكية"التحفة

الحق،الملكاددهإلىمردهإذواحدالحقطريقانوالمقصود

ولاموجودشيءإلىترجعلافإئها(،أ!متعددةمحثحعبةالباطلوطرق

الحقوطريق،الطريقبنياتبمنزلةهيبلىإلبها،توصللهاغاية

فاصلهالنوعت؛وإنفهيالمقصود،إلىالموصلالطريقبمنزلة

واحد.طريق

الحق،طريقبمنزلةوالنور،الباطل"طرق)بمنؤلةالظلمةكانبلحاو

تعالى:قولهجاءهذاوعلى،الظلماتوجمعتالنو!افردهما؛همابل

ؤهمأوليآ!والذينواالثورإليالطصئتسقيخرجهصامؤاهالرنولةدئه>

فوحدأ(34)ظ/2[ه7:]البقرة(الظائتإلىآلنوركتيخر!ىنالمأ!غوت

كفرواالذفياولباء)6(وج!الاحد،الواحداللهوهوأمنواالذينولي

،1(

)2(

)3(

)4(

)!(

)6(

قائله.أعرفلم

)ق(.فيليهست

"طريقكتابوفي،الكتابهذام!صواضععدةفيهذاكابهإلىالمؤلفأشار

ولا)ص/"22(،وآثا!ه":ح!اتهالقيم"افي:وانظر3(،)ص/"لأ":الهجرتين

كئيركبيركتابانهعليهالحؤلفإحالاتمنيبدولكنشيء4نجرهمنئعلم

الفوائد.

!.محسعة"متعددهة)ق(

!."الطريقة)لق(

ود(.)ظمن!ـقطت
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لكحرتهاوالغيالضلالطوقوهيالظلحاتوجمع.وكثرتهملخعددهم

لاالديالمستقيموطريقهالحقدينهوهوالنورووحدواختلافها،

سحواه.إليهطريق

الناجوذ؛اهموأهلهاوالفلاحالخيرجهةليمينكانتولما

اصحابوهم-الباطلاهلجهةأ()ق/47الشمالكافتولما،افردت

.[48:]الجاسجدا(ؤالثارليمين>:تعالىقولهفيجمدت-الشمال

ماالمحالوأ!ب>:تعالىقولهفيكذلكأأ(جاءتفهلا:!لفإذ

.)2(؟مفردةجاءتبالهاوما41[،:]الواقعةا/*ه-!(لالشطا!ب

ومصيرهم،الجهةهذهاهلالمرادلأن؟مفردةجاءت:قيل

والنارالنار،أهلمستمرالشمالجهة:وهيواحدةجهةإلىومالهم

،3(
الياطلةالطرقلاذ؛مجموعةمجيئهايحسنفلا،الشمالجهةمن

،الشمالجهةوهيالجحيمطرلقإلىالمودفغايتها-تعددت-والأ

.-(،آإقيدافالوعتليعين>عن:تعالىقولهفيمفردةمجيئهاوكذلك

عنوقعيدايمينهعنقعيداقعيدين،بلكلأذالمراد:كاذلما

ييمينهيختصمنبفلكلوالسر،الخيرعليهيحصيان،شماله

قولهبخلافوهذاههنا،للجمعمعنىفلاالخنطة،منوشماله

وعناتمهخوعنخلفهتمومقأيدخئينمنلأتيمهصشم>:إبليسعنحكايةتعالى

يري!منكثرةمقابلهفي.هناالجمعفإذ17[ت]الاعراف(!ابلهتم

ومنيديهبينمنواحدواحدكليأتياناقسمفكانهإغواءهم،

)1(

)2(

)3<

ود(.)ظمنلححقطحت

)ق(.منلححقطحت

"هي".)قا(:
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وعنيمينهم"وعنهنا:يح!نولا،شحالهوعنيحينهوعنخلفه

المقحضيبالجحلةالجملةمقابلةمن)1(ههناالجمعبلشحالهم"

الىوأتدقيوجوهكغفاغسلوا>:ونظيره،الافىاد)2(علىالافىادتوريع

.[6ة]الماتدة(لمرافقأ

الطلال،فيجمعتإنصاالشمائلإن:الناسبعضقالوقد

،الطولغايةفييكونالنهاراولينشاحينالظللأن؛اليميندوافى

الخقصان،فييأخذئم،اليمينجهةمنواحداظلاكذلكيبدوثم

غيرمنهوالانيفشيئا،سيئايتزايدفإنهالشمالجهةفياخذإذاواما

جز؟كلفصار،قيلهكانماغيرفهوشيءمنهرادفكلما)3(،الأول

وهذا،الظلالتعددمقابلةفيالسمائلجمعفححنظل،كأنهمه

حسن-معنى

تارةالقرانفيوالمغربالمشرقمجيءالحعنى)3(هذاومن

بصامحلكللاختصاص؛مفردينوتارة،م!ثنيينوتارة،مجموعين

وآتخز!(ألشزقبربألمحسم>فلا:تعالىكقوله:فالأول،ذلكمنيقخضيه

فياىءالا!*!*ألمغربينوربادنرقينرب>:تعالىكقوله:والثاني[04:]الحعارج

>رب:تعالىكقوله:والثالث"1[-!1:]الوحمن،!إ</*ليهذبانر!بهحا

الحكحةهذهفتأمل9[،ةمل]الحهجملأ<فاخضه!صإلاإلةلاوألمخربتمرق

بحسبوالخثنيةوالجمعالإفرادفيالمواضعهذهتغايرفيالبالغة

حميد.حكيممنتنزيلوانه،وجلالتهالقرانعطمةعلىيطلعكمواردها

)2(

)3<

)4(

"في((.)د(توفي."،..فيههخاالجمع"في)ف(:

ود(.)ظمنسقطتالافراد""على

شحيئا".منهراد"فلحاود(ة)ظ

"الباب".>ق(ت
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(بل!ق/47ومغاربهاالشحسمشاردابهاالمرادكان؛جمعتفحيث

المشرقأفقيالمرادكانأفردا؛وحيث،متعددةوهي،السنةأئامفي

وهبوطهاصعودهامشرقيالمرادكانموثنحا؛وحيثوالحغرب،

.111!

أوجهاكايةإلىلنتهيحتىصاعدةتسبتدىءفانها،ومغربيهما

فصلاامنهوينشأوارتفاعها)2"،صعودهامشرقفهذاوارتفاعها،

حضيضهاغايةإلىترجعحتىهابطةاترجعثم،والصيفالربيع

الخريفافعلا)3(منهوينشأهبوطها،غايةوهذاوانخفاضها،

ومشرقواحدا،مشرقابجملتهصعودهامشردافجعلوالشتاء،

وجهفهذامغرباها.ويقابلهاواحدا،ب(ا)ظ/34مشوقابجملتههبوط!ا

والجمع!والتثنيةالافرادفي(الحالألفاظهذهاختلاف

تعرضأحذاأرفلم؛فيهوقعبصاموضعكلاخخصاصوجهواما

مثنىورودهفتأمل،السياقمنبيناللهبحمدوهو،بابهفتحولاله

،المزدوجاتالمثانيمساقالسورةمساقكانلما،الرحمنسورةفي

سراجيذكرثم"،)والتعليمالخل!:وهماالايجادنوعيأولأفذكر

؛النباتنوعيذكرئموالقمر،الشمسوهحا:،نورهومطهرالعالم

النجماوهما:،الارضوجهعلى!نه]نبسطإوما،ساقعلىمنهقامما

]الموضوعة[)6"،والأرضالمرفوعةالسماءنوعيذكرثموالشجر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."بهاومعر":(ق)

.(ق)من

ود(.)ظصنساقط!ناإلى."..والصيف"الربيع:قولهمن

)ق(.من

"التعظيمإاةود(:)ظ

وا!تدركعاهااود()ظفيليهستاو!الصوضوعةوالا!ضإ،السياء)نوعي:)ق!ا(

.ا"لحنيرية"امن
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ذكرثمالميزاذ،ذكريينهحاووسط،هذهووضعهذهرفعانهواخبر

ذكرثم،الظلمعنونهىبالعدلفأمرالميزان،فيوالظلمالعدل

نوعيخلقذكرثم،والثمارالحبوب:وهماالارضمنالخارجنوعي

المشرقيننوعيذكردم،الجانونوعالانساذنوعوهما:المكلفين

و]لعذب.الملحالبحرينذلكبعدذكرثم،الحغرلنونوعي

وجلالهالسورةهذهفيوالمغربالحشرقتثنيةحسنفخأمل

السمعتجدومجموكامفردااللفظموضعهحاوقدر،كذلكوروده

للنظم.بمنافرتهالعقلويشهدعنهينبو

ذكرتقدمهمالحاالمزملىسورةفيمفردينورودهماتأملثم

النهارفيلهاناخبرهئمالليلى،بقيام!رسولهفامروالثهار،الليل

وماالنهاروذكر،فيهبهامروماالليلذكرتقدمفلماطويلا،سبخا

مطهرهمااللذينلحغرب1والمشرواذلك.بذكرعقب؛فيهمنهيكون

التثنيةمناسنالسياواهذافيمفردينورودهمافكان،والنهارالليل

منيظهرأبذافالنهارواحد،بهماوالنهارالللظهورلأن؟لجمعو

مجحوعينمجيئهماتاملثم،الحغربمنيظهرأبداوالليل،الحشرق

إفاوأتغزبألمشرقبرقيأقبيم>فلآ:تعالىقولهفيالحعارجسورةفي

لحا،[14-04:]الحعارج<س"ارصبحسبوقيننحنومام!خ!انجدلقعك*/1اكأ3لقدلردن

)ق/148(والحقسم،قدرتهوإحاطةربوبيتهسعةسياقفيالق!تمهذاكان

والمغاربالمشارقذكر:منهمبخيروالاتيانهؤلاءأأ(إذهاب:هوعلحه

ونقله،الكبحرةالعظيمةاياتهأحدهيالتيالشصسانتقاللتضمنهما

كيفهذافعلفحن،ومغربمضرقفييومكلوتصريفهالهاسبحانه

.الماادباب"تود()ظ(1)
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.؟!منهمخيزاأمكنتهمإلىوينقلهؤلاء،يبدلأنيغجزه

احوالاختلاففيومغاربهاالشمسمشارقتأثيرافإنوأيضا:

بحكصهذلك--تعالىاللهجعلوقدمشهود،امووالحيوانالخبات

إلىحاليمنوانتقالها،الحيواناتوأحوالالخبااتاجساملتبذلسببا

والستاءبالشتاءوالصيفبالحر،والبردالبردباالحروتبدلى،كيره

والأمطاروالرياح)1(والنياتالحيواناحوالتبدلسائرإلى،بالصيف

بسببالعالمفيالواقعةوالتغيراتالتبدلاتم!ذلكوكير،والثلوج

العليم،العزيزتقديرذلككل)2"ومغاربها،الشصسمشارقاخحلاف

إ!منهمخيزايبدلانعلى-ذلكمنيشهدونهامامع-يقدرلافكيف

[41:]المعاسحا<-ةبم!بوقينخنوما>:تعالىبقوله)3(المعنىهذاواكد

الجمع.لفظ)؟(اسوىالموضعبهذايليقفلا

في!جموعةالصافاتسورةفي-ايفا-جاءتكيفتأملثم

("-د*!المشرقورلبئئنهحاوماوالأرض!السموات>رب:تعالىقوله

وهي،المتعددةالمريوباتجملةمعأ()ظ/35جاءتلما3[:][دصافات

ليختظممجحوعةمجيئهاالأحسنكانبجنهما؛وماوالأرهرالسموات

الصشارقعلىاقتصركيفتأملثموالتعدد.الجحعمنتقدممامع

الأنوار،مظهرالمشارقفإن،لذلكالحالىلاقتضاءالمغاربدون

فهو،وانبساطهومعاشه"أوتصرفهوحياتهالحيوانانتشارواسباب

)1(

)2(

،31

،5(

(".النبات"من)ق(؟

"كاذا".ود(:)ظ

)ق(-فيليست

"لفظته،.ود(:)ظ

"في".)ق(؟
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تعجبذكرثم.البعثمخكريعلىالرديديلينفقدمهمشهودإنشاء

)1(البعثقررثم،الموتبعدالبعثواستبعادهمتكذيبهممننبيه

غايةفيههناالحشارقذكرعلىالاقتصارفكانفيه،وحالهم

اعلم.والله،المطلوبللغرضالحناسبة

فائد-)2(

الواحد؟علامةدونالفعلفيوالجمعالتثتيةعلامةظهرتإنما

جمع؟ولاتثنيةعلىيدلولا،مطلقفاعلعلىيدلالفعللأن

عنمستغنيالواحدففعل،الأصلوهوالإفرادعلىطارئانلأنهما

التثنيةفيكذلكولافاعلا،لهانالسامعلعلمالاضمارعلامة

)3(.مجموعولامثنىالفاعلانيعلملاالسامعلان؟والجمع

مركبةحروفوهوالفعلفيالضحيراستتارمعنىفحا:قيلفان

يظهر؟.اوشيءفيهايستترفكيف،اللسانحركاتم!

والتسامح؛والتشبيهالاستعارةعلىمحمولالنحاةالفاظاكثر:قيل

المتعلمين.علىالتقريبب()ق/"4مقصودهمإذ

الفعلولفظالمتكللم،نفسفيمضمرالفاعلان:والتحقيق

عنهوعئر،ذكرهلتقدمإظهارهعنواستغنى،عليهأ،دالهمخضضن

المستتر)4(،هوالمضمرلأنبمحذوف؟عنهيعبرولممضمربلفط

الإخفاء.هووالإضمارالخلد،فيمخفىالنيةفيمضمرفهو

الاصح.وهو)ق،منوالمثبت،،الموت"قدرود(:)ظ(1لي

164(.)ص/:الفكلر""نتائج:انظر)2،

بدلل"."إلا:ذيادة"التائج"في)3(

"المس!صردا.الىود،)ظفىلحرفت)؟،
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مثل4مضمرالؤ:وارادوهلفظاحذفوهماسموافهلا:!لفان

"زيد:وبينبينهماالفرقومازيد"4رايت"الذي:قولكفيالعائد

قام"؟.

مضمرولكنه،حذفثمبهينطقلمقام""ريد:فيالضمير:قيل

بهلفظقدلانه؛بهللعلمالمحذوفالضميركذلكولا،الارادةفى

اللفطمنقماثمبهلفطقدكانفلماتخفيفا،خذفثمالنطقفى

هوفهذاالشيءهمنالقطعهو:والحذف،بالحذفعنهعبرتخفيفَا

ا.بينهماالفرق

)1(بديعةفائدة

منقوملغةفيجاءمقدفا،للفعلوالجمعالتثنيةأ2(علامةلحاق

بالتثنيةيسمونكانواإذ؛للمعنىوتوكيداالبياذعلىحوضاالعرب

لفظهئشبهمما،وسلصانوحمدانوقنسريى؟فلسطيننحو:والجمع

قولهم:فيالعلامةتقديمإلىدعاهمونحوهفهذا،والجمعالمثنىلفظ

")3"،ملائكةفيكغإيتعاقبوذ:الحديثفىوردوقدلما،البرأكيث"أكلوني

التاءوكذلك،للفاعلينهيإنماللفعلليسبالعلامةهذهاذوكما

94"مذكوحدثهوانما[الفعل]إذ.للفعلليستهند""قامت:في

منسشتقلموالفعل"،وقتلة"ضربةنحو:فيإلاتأنيثيلحقهلا

166(.)صى/:االفكر""نائج:انظر)1(

."نمثلتاا"ألى!(ق)فيتصحع!(2)

-!ضيهريرةابيحديثعن)632(!قمومسلم)5!!(،رقمالبخارياخرجه)3(

-.عئهالله

2؟(.)2/":الباريو"فتح34(،)3/":المحيط"البحرفيالحسألةوانظر

يذكرإأ.حيثهو")ذود(:)!)4!
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حلامةبمنزلةإذافالتاءمطلقا،عليهيدلوإنما]محدودا[أ1(الحصدر

منها.للفعلالزمأنهاإلا،والجمعالتثشية

ولكنفراجعها،مشهورةوعللافروفاذلكفيالنحاةذكروفد

مراعاتهاهتجبلامورتتنبهانينبغي

فلابدحقيقيا؟تأنيثهكانإذاالمؤنثالاسمإنقالوا:أنهم:منها

بالخيار،كنتمجازئاكانوان،الفعلفيالتأنيثتاءلحوقمن

ب()ظ/1435[:الحجرات1(الاخضالب>!قالت:فيالتاءأنوزعموا

لحوقاهذاعلىكانوفد،حقيقيغيروهوالج!اعةلتأنيث؛ونحوه

حقيقي.تأنيحهنلان؟أولى03(:أيوسف<فسو!وقال>:فيالتاء

التاء،إثباتمنفلابد،المؤنثفاعلهعنتأخرإذاالفعلانواتفقوا

.وتأخرهالفعلتقدمليئفرقايذكرواولم،حقيقياالتأنيثيكنلموإن

لافلمالجصاعة،لتأنيثالتاءلحقتإذا!2":لهميقالومصا

الحكسير؟.جمعفيجاز!كماالمذكرالسلامةجمعفييجوز

الجمعفلفظمؤنثما،الجماعةلفظكاناذاأيضاةلهمئقالومما

.التذكير؟لفظدونالتانيثلفظروعيفلم،مذكر

وانانثت،التأنيثلفظعيترفإنمخير،انت:قلتمفإن

.ذكرتالتذكر)ق/9،أ(لفظراعحت

الهندات:يقللمالعربمنأحدأفإذ،باطلهذا:لهمقيل

للفطمراعاة[)3"،تكلمالاعرال!.ولا،انطلقالجمال]ولا:،ذهب

)1(

)2(

)3(

!."العتائجمن!الم!ت،محددا!وق(:ود)ظ

"اذ!.تود()ظ

".النتائج9منوالصثجت،الحخجريةفيوكذا"،انطلىالاعرابولا9ود(:وظ)ق
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01العلة!يطلت،الجمع

المسالةسرالاذفاسمع.ترىكماانتقضتقدعللهمفهذه

بفاعله،اتصلمحىالفعلاذالبابهذافيالاصلقناعها:وكشف

)1(
الـأنيثاكاذنباليولا،العلامةلحقتحاجز،بينهمايحجؤولم

ذاإلاهند"،و"جاءتالثحرة""طابت:فتقولمجازيا،أمحقجق!ا

والحدئاذ،كالحوادثمذكر،اخراسممعنىفيالمؤنثالاسميكوذ

:جاءفلذلكوالمكاذ)2"،والارض

!بها)3(اودىالحوادثفإن7؟أا

وجاء:،الحدثالطمعنىفيالحوادثفإن

!إبمالها)4(أبملارضولا!!

إبقالها،ابقلمكانولا:معنىفيفإنه

حذفقويعهبعدفكلحا،فاعلهعنالفعلفصلتواذا

ف"حضر،توسطتوسط!انإثباتها،قويقربوكلما،العلامة

>واخذ:القرانوفي!"حضرت"مناحسنامرا!"اليومالقاضي

[6!:هود]<لضئحهظلصو(لذيصآ

)1(

)2(

)3(

)4(

"يجر".ود(:)ظ

الملكان".داود(؟)ظ

فيه:والرواية221(،)ص/"ديواته":.للاعىبيتعجز

بهاالوىالحوادثفإنلحةولىتعهدينيفان

وصد!هة،وخيره(،11)2/:ا"!الخصائص:انظر،الطائيلعاصربيتعجز

ودقها*ودقتمزنةفلا3!

.لاوالاوض"!(:)ظفيووقع
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طال"التاءلماثبوتوجبالفاعلعنالفعلتأخرإذاكانهناومن

بهمتصلأمفمزافاعلهكانتأخرإذالفعللأنقصر؛أمالكلام

!اذ[،الاتصاللفرطالتاءلبوتمنبديكنفلم،بالكلالجزءاتصال

مع!"هو("الاتصالمؤخرفلي!سالظاهر،بفاعلهمتصلاالفعلتمدم

والفاعل،أخرىكلمةوالفعل،كلمةالظاهرالفاعللأنالمضمر؛

"قامت)2(في"الاء"حذف)1"فكان؛واحدةكلمةوالفعلالمضمر

)3""الححرة:قولكفيمنهالجوازإلىأقربالثحرة"و"طابتهند"

".طابت

حسنا،"التاء"حذفكانحاجز،وفاعلهالفعلبينحجزفإن

حسن.حذفها"كانالحالحواجزكثرتوكلما

،")الجماعةلأنيثالا-دخلتمكسراجحغاالفاعلكاذفإن

كإعرابه،إعرابهاذفيالواحدبمنزلةلأنه؛اللفظلتذكيروخذفت

الجنس.اسممجرىالكلاممنكثيرفي)6"ومجراه

فلاحد،الولفظلسلامةالتذكيرمنفلابدمسلفاالجمعكانفإذ

اللفظلأنالكافر)7"؛قالت:تقوللاكما،الكافرونقالت؟تقول

عليه.الحمعبطروءيتغيرلمبحاله

ود(.)ظمنساقطهاإلى.4!الحضحر.!والفاعل:قولهمن)1(

".تأنيثفيالتاءحذف"كان)د(:وفي!تانيث"،:إلى()ظفيتحرفت)2(

)ق(.!نسقطت)3(

."..ف!ذ.الحواجزكثرت"ولما)ق(.)4(

ود(.)ظمنسقطت*!(

كحير".مجرى"في)ق(:)6(

)د(.منساقطالكلافر"قالت:تقوللا"كحاالأ(
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01فقذفا؟تقولهكماقال"،"الاعراب:تقول]لا[)1(فلم:قيلفان

اردتفإذا؟الجحاعةلمعنىمراعاةكانإنما"التاء"ثبوت:قيل

لاتصالحذفهيجؤلمالفعلتأخروان"التاكا"،أثبتالمعنىذلك

الفعل،تقدمإذا"التاء"حذفتالجماعةامعنىتردلموانالضصر،

)21
المعنىفيلجماعهالفاعلينضحيرلانتاخر،إذاإليهاواحخيج

التذكيرإن:قالفمن،اجمعجمعتمصدرالجمعلانجحعا؛وليسوا

أخطأ.فقدالجمعلمعنىمراعاةالهندات"و"قام"الرجال"ذهب:في

جمعاسمفلأنه(؟دشؤه!وقال>:منالتاءأ3(حذفواما

فيالتاءلقئحت)!(التأنيث)ظ/136(تاءفيهانأولولا،وقومكرهط

فتيةقالت:تقولكما"نسوة"قالت:تقولانيجوزاقدولكنه.فعله

!)5(..

وصبيه.

أحسن،الفعلفي"التاء"دخولكانباللاملمالخسوة":قلتفإن

الاسمفكأذللعهد،اللاملأنالأغىالا(؛>!قالت:فيذلككانكما

إلىيعودضحيرفيهكاذإذاحالهالفعلحالفاشبهت،ذكرهتقدمقد

هعهودا.على)6(ب()ؤا/94تردفانها،واللامالألفأجلمن،مذكور

الححقدم،الفعلفيوتركها"التاء"ذكرستوى1افإذا:قلتفإن

فصةفياختصاصهافيالحكمةفما،حقيقيكيرمؤنثوفاعله

)1(

"2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ا"ئجلتاا"!نمستدرك

التائغ.!حققم!الحصحيحوالصمدناي!يحتج"ولم؟و!الائغ"الأصولجما

)ق(.منساقطهخاإلى!"..الفعللقدم"إذا؟قولهمن

التائج.محقق!نوالخصحيحأوالفئحتا"و!التائجالأصولفي

فىلسوة"."قبيلة:إلىود()ظفيتحرفت

.ا"لىإ)؟(ود)ظ
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>!أخذ:تعالىقولهمنصالجقصةفيوحذفهالالمعل،سعيب +،1،..

.[67:]هود<لضحتحةظلمرأئذجمت

ذإو[لخزي؟العذابمعنىفيصالحقصةفيالصيحة:قلت

مموأنارئثفيمعدخز!>و-من:وتعالىسبحانهبقولهمنتظمةكانت

الخزيذلكعنعبارةالصيحةفصارت66[]هود:ا<-إصالعزديزلقربلمحط

)6(-.
قصهيخلافلتذكير،القوي،الايةفيالحذكورالعذابوعن

لح+الشهيلي)3جوابهذا،ذلكفيهايذكرلمفإنه؟شعيب

[لصيحةان:وهو،اللهشاءانهذامناحسنجوابفيهوعندي

بهاويرادالتذكير؟فيهافيحسن،الضياح:بمعنىالمصدر،بهائراد

أحسن.التأنيثفيكونالمصدر،منالواحدة

بتلائةشعيبقومبهاصابالذيالعذابعنتعالىأخبروقد

اللفظ.مونئةكلهاامور

فأضبصالرضةق!ضذتمص>:الاعراففيقولهفيالرجفة:احدها

."7[ةالاعراف1بز<ش؟بخثميندارهمفي

.[1:918ءالثحعر1(ألبذؤيو!عدالب!اضذهم>:بقولهالظلة:الثائي

ألضتة(ظلمو(الذينهـاضذت>.تعالىقولهفيالصيحة:الثالث

فاصحروا؟بهمبدأتالرجفةفإن،الثلائةبينلهموجمع؟![،]هود:

بحزهاالشمسفصهرتهم)"،عليهمالابنيةسقوطمنخوفاالفضاءإلى

49[ه]مود/الضئ!<ظلعؤاالذينومخذت>:تعالىقولهفى(1)

.""وذلك:()ق2()

0117.)ص/الفكر":!نتائجفي)3(

"فضربتهم".)ق(:)؟(

221



فنزلالشحص!،منبهايستظلوذإليهافاهرعواالطلة،لهمورفعت

والظلةالرجفةمعالصيحةذكرفكساذالصيحةوفيه؟العذابمنهاعليهم

ا.اعلموالله)1(،احسنالتاءذكروكاذا،الصياحذكرمناحسن

بمنزلةاتجعلوهاولمحرفالتاء("داإذ:قلتمفلمقيل)2(:فإن

وقاموا،؟.قاما":فيوالالفالواو

والضمير،بالتاءقامتا""الهنداذ:قولهاعلىالعربلإجماع:قيل

فاعلاذ.ضميرانللفعليكونانيجوزولا

ومتهمأددههدلىمنفحنهم:تعالىقولهبينالفر![فما:قيلفإن

هدئفريعا>:تعالىقولهوبين36[:]النحل(لضحب!دعت!حقتم!

.31[:11،ع!اف<لضئلةعلتهموفرلقاحق

اناافهو:اللفطياما،ومعنويلفظي:وجهينمنالفرق:!ل

علتهمم>حقفيتعالىقولهفيوالفاعلالفعلبينالحواجزالحروف

تقدموقدلضحب!ذ(،عت!>حقت:تعالىقولهفيمنهااكثر<الضئلة

احسن.الحواجزكثرةمعالحذفأن

نحت>ومتهيم"تعالىقولهفي"من")3(فإذ:المعنويواما

تراهالالفظامؤنثةوهي،والجماعةالأمةعلىواقعةلضحب!ذ(عت!

>ومتهم:قالثم36[:][دشلولقدبعئنافي-أفؤهـسو،(>:يقول

حقتااممأ4(الأممتلكمناي36[:]النحل<الضحبلةعلحهمررحقت

ود(+)ظمنسقطت*1(

171(ء)ص/"النئائج!:*2(

)ق(01منسقطت*3(

)ق(01منسفطت)4(
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"الاء"،لتعينت،ضلت)ق/015(:دلكبدلقالولو،الضلالةعليه

إثاتكانواحداالكلامينمعنىكانوإذاواحد،الكلامينو]معنى[)1"

الآخر.الكلاممعنىفي)2(هوفيماثابتةلانها؟تركهامناحسن"التاء"

فالفريق3[.:]الأعرا!(الضمئلةعتيهموفرلقاصهدئفريقا>:ماوا

>حق:تعالىوقولهتاء.بغيرلكانضلوا،فريفا:!الولومذكر،

اسلوبوهذاتاء،بغيرب()ظ/36فجاءمعناهفي(لصئلةعلئهم

فيلهالواجب)3(اللفظحكمالعربتدع،العربيةأساليبمنلطيف

ألا)"(،الحكمذللنلهايجبلاكلمةمعنىفيكانإذالغتها،قياس

هو:معنىفيلانهواجمله"؟الفشياناحسن"هو:يقولونتراهم

.()وأجملهفتىاحسن

وأعور،أحول؟امعنىفيلأنهوعور؛حول:تصحيحهمونظيره

القياسكانفيماالمعنىعلىالحملحسنفإذاجدا!كئيرةونظائره

.إ!والاستعمالالقياسيجوزهحيثبهظنكفمايجوز)6(؛لاان

"،وأجملهسيء"احسن:أرادواإفهم:تقولاذهذامنواحسن

نمشيءاحسنأنهعلىتنبيها"الفتيان":قولهم"شيء"مكانفجعلوا

الجن!د!علىيدللم"شيء"،ذكرعلىأقتصروافلو،الجنسهذا

وأرعاهصغرهفيولدعلى،احنماه:غ!يه!قولههذاومن،عليهالمفضل

.الكلامبهايستقيمزيادة)1(

9!نلما.)ق(:)2(

)ق،.منسقطت)3(

ود(.)ظفيلت)4(

)ق،.منسقطتوأجصله،فتىأحسنهو:مفىفي"لأنه)5(

لا.يجؤذهلا9:،)ظ()6
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شيء"احسن:هناكالتقديرأنعلىيدلفهذايده"1(،ت1ذفي

لكانفتى،"احسن:التقديركانلوإذفتى"؛"أحسن:انهلاواجمله"؟

وارعاهالما،"احنا!ا:يقالفكان،ولد"على[مراة"أحنىهنا:نظره

هذامنشيءاحناارادوا)2":انهمعلىدلالتذكير؛إلىعدلفلما

.وأرعاهالجنس

)3(بديعةفائدة

يدخللممماالمسألةهذه،بعضا"بعضهمالقوم"ضرب.قولك

ظاهركليهمافإن،الفاعلينمنتقديمهايجبماالنحاةضبطتحت

،المحذوفالضصر(مكانالحذلكوسر.امتعئنلفاعل1وتقديمإعرابه

البعضحقلان؛"بعضهمبعضهمالموم"ضرب:يقالانايأصلفان

استغناءالمفعولمنحذفوهفلمامقدزا،أوظاهوالكل1إلىيضافأن

بغضا"ضربفيقولوأ:،الفاعلتاخيريجوزوألمالفاعلفيبذكره

بالضميرلاتصالهوتضاعفقويقدبالفاعلاهتمامهملان9؟بعضهم

صارتامرة،الفاعلالىالحاجةكانتأنفبعد؟مته،بدالدي

مزتين.إليهالحاجة

الضميرإلىالمفعول"بعض"إضافةمنالحانعفحا:قلتفإن

بعض!القوم"ضربأو:بعض!"،بعضهم[لفوم"ضرب:فتقول

"؟بعضهم

)2(

)3(

)4(

)3434(،دقماالبخاديأخرجه

ا-.عنهألثه-!ضي

داد"ا.نه"عليه)ق(؟

1(.لأ)ص/41الفكلر":"نخائج

ي!!هو".تداالحنيريةإفي

هريرةأبىحديثم!252،الارقمومسلم
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أرادوافلماجميعا،فيهما)1"الضميريذكرأنالاصل:قلت

كالفضلةهو-الذيالمفعولمعحذفهكانتخفيفا،أحدهمامنحذفه

عنه،غنىولامنهلابدالذيالفاعلمعحذفهمناولى-الكلامفى

وهوأ)يعض!إليهيضافقدنعم،منهويقربإليهيعودبماوليتصل

كقولك:مجرورا)2"،الاخرالبعضب(05)ق/كانإذا،مفعول

على[لتقديمههناالمفعولرلتبةلانببعف؛بعضهمالقومخلطت

فحق)3(،المفعولعلىالتقديمالفاعلرتبهكانتكماالمجرور،

بالتقديم.أهمهوبمايتصلأنالكلعلىالعائدالضمير

فائد-)؟(

ومحعتيتصلماحققتالخبز"،ريايأكل"إنما:قلتإذا

يقولوذسمرقنداهلعبارةوهي،النحاةبعضعبارةهذه،ينفصلما

وتلخحص،المنفصل(وتمحيق)المتصللتحقيقؤضعب:"إنما"في

فيبهالصصلالخبزاكللزيدفاثبت،واثباتنفيانها:الكلامهذا

قدمتفإنالخبز،إلازياياكلما:فمعناه،عداهماونفيبالذكر

والقصد.المعنىانعكسريالماالخبزيأكل"إنما:فقلتالحفعول

بديعةفائدة

خمسةيخرهاإلىبهاللتوصلوضعوهاالتيكلامهمفيالوصلات

:اقسام

"منهما".ود(:)ظ)1(

ود(.)ظمنساقطهناإل!دا..يعود.بحاداوليتصل:قولهمن)2(

!نحوإ.إل!)ق(فىتحرفت)3(

175(.)ص/:الفكر"داتالج)4(

خطأ.وهووتحقيق"9ود(:)ظ)5(
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المجرو!إلىبالأفعالليتوصلواوضعوهاالتيالجزحروف:أحدها

باشرها.ولاإليهاالفعلنفذلما13()ظ/لأولولاهابها،

نداءالىبهاليتوصلؤضعت،للتنبيهالتي"ها"حرف:الثانى

اءواللامالالفذي

الاجناسيأسماءالنكراتوصفإلىوصلةوضعوه"ذو":لئالث1

".مالذيا!"!جل،الصثتقةغير

ولولاهاابالجملالمعا!فوصفالىوصلةوضعوه"الذي":الرابع

عليها.صفاتهاجرتلصا

بالمفرداتالجملا!تباطالىوصلةجعلىالذي"الضمير!:الخامس

الج!حلاجريانإلىوصلةبالضمير)1(فأتواوحالأ،وصلةوصفةخبزا

يصفوادرلم.وصلاتوصفا!اواخبارا،احوالأالحفرداتهذهعلى

بهاوصفواكما،المصححةالوصلةهذهوجود!بالجملةالمعرفة

ا)2":لوجهينالخكرة

الجحلةانفعلم،والتبيينالوصفإلىمفتقرةالخكرةان:أحدهما

ا.لفائدتهاوتكملةلهاتبيينبعدها

ولاخبر،لأنها؛النكرةمنزلةتتنزلالجملةاان:لثافي1لوجه1

بهايوصفانفصلح،يعرفهبمالايجهلهبماإلاالحخاطبيخبر

")3"،ابوهقائمزيد"جاءني:قلتلوفإنك،الصعرفةبخلاف،النكرة

كللاستقلال؟ببعضبعضهالكلامارتبطلما،الوصفجهةعلى

)1(

)2(

)31

)ق(:"الضحة"!.

.(1)صى/لألأالفكر،:"نتائج

0.01.وجه"علىأظ(:فىوبعده".أقائم!ابو"الائج!:
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وصفإلىبهاتوصلواالتيبالوصلةفجاءوا،بنفسهمنهماواحد

"،ابوهقامذوزيد"جاءنيفقالوا:"ذو"،:وهيالجنسباسمالنكوة

الاصل.وهيطيءلغةوهذه

ارادوا،المعرفةبهاوصفقدسحا1راوهالماالعرباكثرإنثم

واللامالألففادخلوا،التعريففيوالحوصوفالوصفليتفقلعريفه

الفولذهببالادغاملفطهايذهبكيلا،اللامضاعفواثم،علجه

تقديرا:اللفظهذامنهفجاء،التعويفيظهرفلا،الذرجفيالوصل

صارحيثالإضافةعننفصل1قدالاسمراوأفلماأ()ق/51"الذو"

متطرفة"واو"كلامهمفيليساذ"ياء((،منه"الواو"قلبوامعرفة

"الذي".فصارحق"،و!"ادلي"ياء"وتنقلبإلاقبلهامامضموم

حكمفيكانتلأنها"ذو"؛:قولهمفيالواوصحتوإنحا

الواحد.كالشيءإليهال!افمعالمضافإذ"الخوسط

التي"ذا"معنىمنظرف"الذي(")1(بمعنى"ذو"معنىوفي

الغلام"هذا:كقولك،الاجناسبأسحاءيبينمنهماكلالالط؛للاشارة

على"ذو"بهايتصلكما،البيانوجهعلىبهافيتصل"،الرجلوهذا

بالتاء،"التي"،:الذيمنالمؤنثفيقالواولذلك،الإضافةجهة

)2".وهاتينهاتا:"هذا"منالمؤنثفيقالواكما

؟.التثنيةحالفي"الذي"اعربفلم:قيلفإن

الأسماءفيالرفععلامةبعينها)3"هيفيهالتيالألفلأن:قيل

امور:ثلاثةبينالامررفد،المعربة

،1(

)2(

)3(

."وبيعخى!:،ود)ظ

تي.ها:لعلهاوكذا

."بعضها!:(ود)ظ
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وصارفسمشنعوهو،الاعرابعلامةوفيهيبنوهاأناحدها:

الته.وفيهالتصرفعنتعطلمنبمنزلة

معنىفيبطلالبناءمنحظهليعطوهمنهيسقطوهاان:الثاني

تركفكان،إعرايهوهو،عليهمشي؟أسهلالئالثفراوا،التثنية

)1(العلةولهذه،الحثنحةمعنىإيطالمنعليهماهونالجناءعلةمراعاة

"ياء"يكونأنهذاوطردو"هذين"أ2(،عشر""اثنياعربوا:بجنها

واحسن)3"السهيليعليهنصوممن،الصحيحوهومعرئاهذين

تكونفانهاالضمهبخلافبناءعلامةيكونلااالالففإنشاء،ما

الموضع.هذافتأملومنذ،كحيثللبناء،

الذين-:أعخي-بوه)؟"فإنهمبالجمععليكينتقضهذا:قلتفإذ

؟.الاعرابعلامةوفيهب(3)ظ/لاالتثنيةحدعلىوهو

وجهين:منوالتثنيةالجمعبينالفردتى:قلت

؛بالحركاتالواحدكاعرابإعرابهيكونقدالجمعان:أحدهما

ورهط.كقوماللفظفيواحدااسفاالجمعيكونوقد،نعم

لفظلفظهيضارعوخفضهنصبه"حالأفيالجمعأن:الثاني

الرفعفححلوا)6"قلها،مامكسوراياءاخرهكانحيثم!الواحد،

الجناء،عليهوكلبوا،والخفضالنصبعلىحالاتهاقلهولذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ود(01)ظفيليست

)ق(.منسقطت

.(917)ص/:الفكر"لانشائج

لا.إفإنه:الأصلينفي

ود(.اأظمنسقطتحال(""في

لمإفجعلوا(.ود(ت)ظ
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ولحسالبناء.فيكلفظهاحوالهاكلبفيالاعرابفيلفطهكاذحيث

فيلفطهايضارعفلاماقبلها)1(،مفتوحياءهالأذالتثخية،كذلك

الواحد.لفطاحوالهامنشيء

الجمعفىليستلانهابها؟اعتبارفلا"الذين"في("!النونواما

:قالكماالشسعر،وفي)2(الإضافةفيل!سقوطها،صيغتهاركانمنركنا

*)3"دماؤهمبفليحانتالذيهـإنلمجر

)4(.السهيليتعليلهذا

منخاصة"اللذين"فيالتثنيةاذ:وهيئانيةعلةفيهوعثدي

أصلهإلىفرجعالمقتضيانفتقابل،الحرفسبهقاومت،الاسمخواص

خواصمنكاذوانالجمعفاذ،"الذين"بخلاف،فأكربب(51)ق/

دلالتهلنقصان؟الاسمهذافيضعيفةالخاصةهذهلببنالاسماء؛

،وغيرهللعاقليصلح"الذي"فإنمفردأ،عليهيدلعمامجموعا

فضعفتدلالتهفنقصت،خاصةللعقلاءإلايستعمللاو"الذينا"

المثنى،بخلافوهذا،!وتهعلىبنائهموجبفبقيفيهالجمعخاصية

لقيتهما"اللذاذالرجلان":تقولفإنكوغيرهما،العاقلينعلىيقالفإنه

وعلىلبستهم"،الذين"الثياب:تقولولالبستهما"،اللذانو"الثوبان

من-الله-رحمهماتعسفهركوبإلىبناحاجةفلاالتعليلهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

."!مفتوحةتاءها،"الةةود()ظ

..الشعر"ضرورة!وفي:داو!النتائج،ا!من:ود()ظ

:وعجزه،رميلةبنلاشهبالبجت

خالد!ائمياالقومكلالقوئمهم!

25(.)6/"الخزانة"::انظر"الكخابإ،شواهدمنوهو

018(.-)ص/917الفكو"ةلانخائجفيئ
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،الاشمكالاتتلكعنالجوابوتكلف،بهوشبههللواحدالجمعمضارعة

اعلم.والئه

ب!يعةأأ"فائ!ة

بهاارادواإن"،""الذيبمعنىالموصولةا"ما""إن:النحاةقول

منبحعناهاانهاارادواوإن،بحقفليسوجبماكلمنبمعناهاانها

غايةفيمبهمالممم"ما"انبينهما:اوالفرقفحق،الوجوهبعض

الابشيء،ليسماعلىوتقعشيء،كلعلىتقعإنهاحتى،الإبهام

لمإبهامهاولفرطيكن("،لموماماكاذيعلمالله"إن:تقولتراك

يجوزبهوصلتماوكليوضحها،بماتوصلحتىعنهاالاخباريجز

وتخالفها،الحكمهذايا""الذييوافقفهوا"،د"الذيصلةيكونان

تغنيهاصلتهالأنمنعوتة؛ولاقبلهالماأ2"انعتاتكونلاانها]في[

كل)3(

لارتفعالصلةعلىزائدبنعيانعتتفلو-وايضا-،النعتعن

عنوإخراجهاحقيقتها،بطلاذجملةمنهاالابهامارتفاعوفيإبهامها،

موضوعها.اصل

وذلك،والجمعالتثنيةمنامتناعهافي-ايضا-"الذي"وتفارق

ذايجوزلاانهفاعلمبينهما؛الفرقثبتفإذاإبهامها،لفرط-ايضا-

إلاتوجدانيجوزولا،موصوفةاولابهامها،؛موصولةإلاتوجد

أبدا،الابهاممنتخلولالأنها؛انواعمنهتتنوعجنسعلىواقعة

لاتساعوالمدمنالألففيلما،اخرةالفالفظهافيكانولذلك

)1(

)2(

)3(

.(018)ص/:الفكر""تائج

المعكوفينبين!ما"و"النتائج)ق(منوالمثبت"اتكون،إبهامها"فيود(:)ظ

ا.الأخير!ن

غير"."بعين!اود(؟)!
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أوقعوهافإذا.الأجناسفيمعناهالاتساعمثاكلة،الفمهواء)1(في

نوئاالألفابدلوا،عليهوقصروهايعقلمنبهوخصوا،بعينهنوععلى

الحعنى.لقصرأ2(موازناللفطقصزافصار،الصوتامتدادفذهب،ساكنة

[)3(،الأجناسمنجنسيىعلى]ووقعتكألكاساولنوإذا

أ()ظ/"3للصلةلابدالتيالصلةمنعليهاالعائدضحيرهايكونانوجب

نأفيجب،لهصلةتكونحنىبموصولهترتبطلمهوولولامنه،

فإذا.والمعنىالاعرابفيعليهيعودمابمنزلةالضميرذلكيكون

المعنىفيفاعلاضميرهاكان،المعنىفيفاعلماهوعلىوقعث

لكرهتمفعولةف"ما".صابك"ما"كرهت:نحو152()ق/،واللفظ

فيلذيفالضمير،المعنىفيد"أصاب"فاعلةوهياللفط،في

والمعضىهاللفظفيفاعلاصاب""

نحو:؟ومعنىلفظامفعولأضميرهاكانمفعولعلىوقعتوإذا

لأنها"مفعولةالمعنىفيفهي".لبستهماواعجبني،كلتهما"سرني

إذاوكذلك،والمعنىاللفطفيمفعولفضحيرها،الملبوسعنعبارة

المصدرلأنمطلقا؟مفعولأضميرهاكانالمصدر)؟(؛علىوقعت

ب"في("؛مجرورا"ضميرها)كان؛الطرفعلىوقعتوإن،كذلك

إلاالمصاد!]من[)6(تقعلاانهاإلا،المعنىفيكذلكالظرفلأن

)1()ظ(:"هذا"!.

لقصير!.موا!نااللفظا)قصيرود،0)ظ)2(

181(.)ص/"الائجإتمنالحعكوفينبين!ا)3(

."اللفطا":ود()ظ)؟(

ود(.)ظ!نساقطهناإلى.!!مفعولاا9:قولهمن)5(

"النتائحإ.منوالحثبتعلى،"إلاو)ق(ة!على"،ود(:)ظ)6(
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فيها.الذياللابهامانواعهتختلفماعلى

>لما!تا:تعالىكقوله،يعقلمنعلىوقعتفكيف؟قيلفإن

أنتصولا>.[ه:]الشحس(!3أةأبننهاوماوالما>.لا[5:]ص!(بحد!

.؟ذلكوامثال،3[:]الكافرونفي(؟(اتجدماعئاون

الجنسعلىوالوقوعالابهاممناصلهاعلىاكلههذافيهي:قيل

دوناوالاختصاصيعقللماالتعيينمنيمنيرادمابهايردلم،العام

له.واستبانهذاعرف؟ذوقلهوكانالكلامحقيقةفهمومن،الشياع

فهذا5![ة]ص(بيد!طلما!صةقمئحداقمامعك:تعالىقولهاما

السجود،منامتناعهعلىلفعينوالتبكيتالتوبيخمعرضفيوردكلام

ولكن،يعقللحاالسجودكانححثوالتوبيخالتبكيتهذايستحقولم

علىلمخلوقالتكبرينبغيلاإذ؟يخلقهلمماعلىوالتكبرللمعصية

)1(-
-:-سيحانهيقولفكأنه،وحدهللخالقالتكبراإنما،مثله!+

وامرتكوسرفتهانا،وخلفتهتخلقهلمماعلىوتكئرتعصيتنيلم

وهو.اعثمولفطهاابلغمعناهالأن"ما"؛موضعفهذاله؟!بالسجود

تسجدانمنعكما:قالفلو،اقطعوالشبهةوللعذر،اوقعالحجةفي

الهولتوهم،وتبكيتتوبيجعمنمجردااسمتفهافالكان؟حلقتلمن

ذاتهفيموجودةلعلةاو،يعقلكانحيثمنلهالسجودوجب

تركعلىوتبكيتهتوبيخهالعواد:وإنما،كذلكالمرادوليس،وعينه

"ادم"اسمعنعدلولهذا،لهبالسجودواموهاللهخلقلماسجوده

جهةأن)2(علىالدالالموصولبالاسمواتى،اخصكونهمعالعلم

ود(.)ظفيليست)1(

جهةا."علىأظ(:21(
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وضعتلووانت،بيديهخلقه)1"كونهلهلإسجادهالمقتضيةالتشريف

صفحاتها،علىبادياالمعنىهذارايتلما"من"لفظة"ما")2(مكان

علىالدالالابهامفى"ما"لفظةفيمابخلافوتخصيصها،لخعيينها

إلىوصلةبهاجىء"ما"وان،الصلةفيالمذكور)3(المعنىالمرادان

أريدلوإذبالذكر؟للتعحينإذامعنىفلاذلك،فتأملالصلةذكر

.وأحرىاولىالعلمبالاسملكانالتعيين

لأنه[؛:]الصىبننها/ص-اا(وما>والمحا:تعالىقولهوكذلك

بنىحيسسامنللتعظيمواستحقاقه،يهللمقسمتعظيمالقسمب،)ق/52

بقدرته،سواهاحيثومنالسماء،هوالذيالعظيمالخلقهذاوأظهر

بناها"،"ومن:قالفلو،قدرتهوثبتتالتعطيمفاستحق.بحكمتهوزينها

اقخدرححثمنبه)؟(،للقسمامحتحقاقهعلىدليلاللفظفييكنلم

إلىالإيماءدونونفسهذاتهعلىممصوزاالمعنىولكانبنائها،على

باستحقاقهالمفصحة،حكمتهعنالمن!ئة،عظمتهعلىالدالةافعاله

خليقته.منللتعظيم

الرعدلاذ"؛بحمدهالرعديسبخما"سبحاذ:قولهموكذلك

فاستحقاقه،اعظممحالةلابهوالسصسبح،عطيمجرممنعطيمصوت

ب،)ظ/38منلا،خلقهمنالعظيمات"]سبحته[)حيثمنللتسبيح

الموضع.هذافي"يعقل":تعلولا،يعلمكانحيث

.دمنساقط.".بالسجود."وأ!ره:قولهمن)1(

)ق(.منسقطت)2،

ود(.)ظمنساقط."..على"باديا:قولهمن)3(

)ق(.من)4(

"النتائج".منوالمثجتلايحقه"،الاصولفي)5(
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مع"ما"إن:قالمنقصورلكاستباذ،ذكرناهماتاملتفإذا

ايقدرلمنهوالمصدر،تأويلفي)1(الأولسوىكلههذافيالفعل

،رزقالحفسيرلفهمولا،وفقالنحولصناعةفلا!،قدرهحقالمعنى

الحنهل.وردماولكنوحام،المفصلواخطأالحزتابعوانه

مآعشماوقأنتصولا*:لعدونماأعبالا>.وجلعزقولهواما

معبودهعلىواقعةلأنهايابها؛علىف"ما"3[-2]الكافروذ:13(آعبدا+

كانوابل،لذاتهليساللهعبادةمنامتناعهملأن؛الإطلا!علىمج!م!

أنتصاولآ>:فقوله؟بهجاهلينكانواولكنهما،اللهيعبدونانهع!يظنون

،معبوديتعبدونلا)2(انتم:اي5[]الكافروذ:(!9-5-أتجدماعدوق

جواباهذا.بهجاهلوذوهم،دونهمبهعارفاكاذحك!يوهوومعبوده

بعضهم.

تعبدوذلا؟ايا،موصولةلامصدريةهناإنهااخروذ:وقال

لانالحعبود؟منتبريهم)3"عبادتهعنتبريتهممنويلزم،عبادتي

معيوديهم،منيراءتهالحقصوداذبشيء!هذاول!،بهمتعلقةالعبادة

01العتادةلاالمعبودفالمقصود-تعالى-امعبودهمنبريمونانهمواعلامه

اتباعه،منوانفة،لهحسدالمج!ي!مخالف!طيقصدونكانواإنهم:ولمحيل

كراهيةولكنالمعبود؛لذاتكراهيةلا،معبودهيعبدوذ،فهم

يصحفلاهذاوعلى،العبادةفيمخالفتهعلىوحرضا!،لاتباعه

ومطابقتهاالابهامها"ما"؛لفظالاالرفيعوالمعنىالبديعالنظمفي

الاية.تضمنتهالذيالغوض

)1(

)2(

"3(

"فحن".ود،:)ظ

لما0انصملا"ة()ظ

".تنزيههمعادتهعن"تبريهم)ظ(:
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]أصل!أ)1(الكلامازدواجقصد:وهو،رابعوجهذلكفيوقيل

فنسيهم<ألله>فسو:تعالىقولهمثل،والفصاحةالبلاغةفي

فكذلك:[،491:]البعرة<عديهفاغتدواعليكماغتدفىفمن>،67[:]التوبة

ازدوجثم،يعقللاومعبودهم2[:]الكافرون2+<رصأتجدمالقباونلآ>

+(تجدافيعبدوذماأشض>ولا)ق/153(:تعالىقولهالكلامهذامع

يجيءلاولهذا،الحعنياناختلفهـإناللفظانفاستوى5[،]الكافروذ:

.،2(
أفن>:تعالىكقوله"من"إلايجيءلابلهذا،مئلالإفراد!ي

السمح<يملكأمن>31[،ة]يونس(يززلمحكممنقل>(،يقديكئم

أمن>،63[ة]النمللبروأئبخر(ظلمتفييقديحممن>31[ة]يونس

إلى64[:]النمل<الخفقئد!>أقن،62[:]النمل<دعاهأتمضهطف)ذامجيب

ذلك.امحال

المقصودأذوهو:،كلههذامنأقربخامسوجهفيهوعندي

فأتىلها،مستحفاللعبادةأهلابكونهالموصوفالمعبودذكرهنا

معبوديعابدونأنتمولا:قيلكأثهالمعنىهذاعلىالدالةب"ما"

تدلإنمالكانت"من"؛بلفظةأتىولو،الحقالمعبودبأنهالموصوف

،العبادةجهةهوأنهلاتعريفاالصلةذكرويكون،فقطالذاتعلى

وامحضى،تعريف!يعبدلأناهلا--تعالىكونهان)3"لينففر!ا

جدا.بديعفإنهفتأمله،لعبادتهمقتضيوصف

يعلم،منلصفاتتأتي"ما"إن:النحاةمحققيقولمعنىوهذا

المرادكانلما3[]النساء:(لنسامنعطابما>فافك!:ونظيره

)1(

)2(

)3(

."لنتائج،امن

ود(.)ظفيل!ست

إيكوذ".:زيادةود()ظ
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الطيب،وهووقصدهبالنكاجالامرإلىالداعيالسببهووانهالوصف

لاابابوهذا"من"،دونب"ما"اتى،بهالموصوفةالحراةفتنكح

العربية.مسالكاألطفمنوهو،ينخرم

علىأ1(زائدةثانيةفائدةفلنذكرهناإلىبناالكلامأفضىقدوإذ

.السورةهذهفيالأفعالدكرير:وهيذلك

بلفطنفسهحقفيالفعلكرركونهأ()ظ/93:وهيئالعةفائدةئم

بالماضي.حقهمفيواتىالموضعينفيالمستقبل

بلفظكهمعبودهم)2"عبادةنفيفيجاءأنه:وهيرابعةفائدةثم

الفاعل.باسممعبودهعبادتهمنفيفيوجاء،المستقبل)3(الفعل

"."لندون"لا"هناالنفياداةكون:وهيخامسةفائدةثم

يقرنانهذا:مئلفيالقرانطريقةان:وهيسادسةفائدةثم

هووهذا،عبادتهويثيتاللهسوىماعبادةفينفي،بالاثباتالنفي

بدونالإثباتوكذلكبتوحيد،ليسالمحفقوالنفيالتوحيد،حقيقة

حقيقةوهذاوالاثبات،للنفيمتضمناإلاالتوحيديك!نفلا،النفي

سزوماالمحضبالنفيالسورههذهجاءتفلم"،اللهإلاالة"لا

ذلك؟.

ثفيتقديمحكمةما.وهيسابعةوفائدة

؟.معبودهعنعبادتهمنفيثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)ق،01من
الآتي.السطرفيوكذايانفي"عادة)ق(:

)ق،.منسفطت

نفي!01حكم)أما)ق".

236

)؟(1
معبودهمعنعبادته



يخاطهمانالكفارخاطبإذاالقراذطريقةان؟وهيثامنةوفائدة

لاكفرواينايأيها>:تعالىكقولههادوا،والذين1،كفروبالذين

أولبأنبئرعضتمإقكلواهاالذيهتبأيها!ل>7[:التحريم1<الوملضذروا

هذافيإلا!<فيأتفروت>يأئهايجىء.ولم6[:]الجحعة<لله

؟.الاختصاصهذاوجهفما،الموضع

ديبئ.لكل>:تعالىقولهب()ق/53فيهل.وهيتاسعةوفائدة

يدلفإنه؟المتقدمالنفيعلىزائدمعنى6[:الكافرون61*<أفىينود

افادفماالنفيمنهذافهموقد،ومعبودهبدينهكلاختصاصعلى

.الحذكور؟التفسيم

المتقسيم)1(هذافيومعبودهمذكرهمتقديم:وهيعاشرةوفائدة

.السو!ةأولفيوفعلهشانهذكروتقديم.والاختصاص

جنسينعلىاشتملتقدالحورةهذهان:وهيعترةحاديهوفائدة

الإنجار:من

أبذا.،زموهذا،مح!بودهمنوبواءلهممحبودهممنبراءته:احدهما

وسكوتمتا!كةهذافهل،دينهمولهمدينهلهبانإخباره:الثاني

ا،يةامالكفار؟ببعضالتخصيصاوبالسيفالنسخفيدحله،عنهم

؟.مخصوصةو،منسوخةغيروحكلمهاعمومهاعلىباقه

،واحدةمحألةمنهاذكرناقدالسورةهذهفىم!ائلعشرفهذه

مستمدينالتسعالمسائلفنذكر"من")2"عنبدلأفيها"ما"وفوعوهي

)1(

،2(

.الضقديما":(ق)

.ا"عنبلا"ةد(وظ)
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كانافماالخطأمنإليهمتبرئين،وقوتهبحولهمستعينين،اللهفضلمن

)1(
ومنفمناخطامنكانوما،لهشرلكلاوحدهفمنهصوالبمن

!ه.بريئانورسولهوالله،الشيطان

،وجوهفيهفقيل،الافعالجموارفائدةوهي:الثانيةالمسألةفأما

للحالنفيش؟*ا<،لعبدوقماأتجالا>:تعال!قولهاناحدها:

.ايمقابله،اعبدول-*(أنتتععدوذمآولا>:تعالىوقوله،والمستقبل

لم:ايأ*+ا(،ماعبذبدأناطولآ>:تعال!وقوله،ذلكتفعلونلا

بلفظعبادتهمفياتىولهذا،الوحينرولقبلقطذلكمنييكن

عبدتم.ماقطاعبدلم:قالفكأنهإ،ا(،س؟>فاعبدئم:فقال،الماضي

اتعبدوالم:اي،مقابله(،أعباد"فيانتوعباوذمآولا>:تعالىوقوله

دائفا.اناعبدهماالماضيفيقط

النفياأقسامالاياتاستوفتوقداصلأ،لمجوارفلاهذاوعلى

اواخصرهلفظبأوجز،وعبادتهمعبادتهعنومستقبلا،وحالاماض!ا

ولا)2"عليهفلنقتصرفيها،قيلمااحسنادثهشاءاإنوهذاوابحنه،

بها.فعليكمواضعها،فيقيلت)3(التيالوجوهفإن،غيرهإلصنتعداه

حينالمستقبلبلفظ9!(الفعلتكرير:!هيلثالحه1[لحسالة!أما

عخهم.أنجرحينالماضيوبلفطب(،)ظ/93نفسهعنانجر

الرفياعنلهاللهعصمةالىوالايماءالإشارة:وهوسرذلكففي

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ق(.منسقطتمن،"كان

!د(01)ظمنصقطت

)ق(.فيليت

ود(.)ظ!نسفطت
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واحدمعبودهوان،كيرهبهوالاستبدالمعبودهعبادةعنوألانحراف

حولأ،عنهيبغيولابدلأبهيرضىلا،الدوامعلىوالمالالحالفي

الدينفيشهواتهمويتبعون،ءهمأهويعبدونفإنهم،الكافرينبخلاف

:فقال،غيرهوغذامعبوذاالوميعبدوأنبصددفهم،واغراض!م

؟*أ(اأتجدماعباوقانتمولا>،لانا:يعني،(!أآألقبدونماعبدلا>

يعني:<-صبدماعبدتمأناطولا>()ق/54:قاللم-أيضا-لانانا

وأشبهت.الكلافرونأيهاعبدتملماعبادةمنييصدريستقبلفيحاأناولا

وهو،الماضيبلفظالفعلبعدهاوقعفلذلك،الشرطرائحةهنا"ما"

:يقولكأنه،الشرطحرفبعدذلكيجيءكما،المعنىفيمستقبل

أنا".اعبدهفلاشي؟منعبدتم"مهما

ولا،الفعلفيهاعملوقدالشرطفيهايكونوكيف:قيلفإن

.منها؟!الشرطأبعدفحاموصولةوهيلها،جواب

منوطرفمنهرائحةفيهاولكننفسها،شرطأنهانقللمقلنا:

وعحومها،المعبوداتفيوابهامهامعينغيرعلىلوقوعها؛معناه

علىبادئاالشرطمعنىوجدتالكلامهذامعنىذقتاذاوانت

أفعللاانا-:يفعلماكلفي-تخالفهمالرجلقلتفإذا.صفحاته

وأن؟وقصدككلامكفيقائماالشرطمعنىترىالست،تفعلما

ا!ذلكوتأمل.أفعلهلافإنيشمىءمنفعلتمهما:الكلامهذاروج

<1ولصحبياأتمقدفىكاتمننئهمكخفقالوأ>:تعالىقولهمثل،""من

من"9بعدالفعلوقع91"حتىفيهالشرطيةمعنىتجدكيف92[:مرلم1

الحهدفيكانمن:الحعنىوان،المستقبلبهوالحراد،الماضيبلفظ

حين!.فيهالثرط"معنى)ق،ت)1،
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نمقالمنحولهحامالذيلحعنى1هووهذا؟نكلمهفكيفصبئا

يأتوالملكنهم،يكونبحعنىهنا)1""كان"إن:والمعربينالحفسرين

فهمعن)2"وعزب،وتنزيلتقديرمنعطلاألموهبل،بابهمنإله

اخبرتكماوالوجه،رائدة"كان"فقالوا:ودلمحضه!،للطفههذاغيوهم

"من،9"أنمعهذا،غرمهسواكوعلى93"غنمهلكعفؤا،فخذه،به

قائمالشرطيةومعنى،حوابلهاوليس،ألفعلفيهاعملقدالايةفي

مفهومكلهوهذا-<،إبراناطيدقاعدتمولا>ا:قولهفيفكذلكفيها،

.وغيره")كالزجاج،أالنحاةفحولكلاممن

الفعلجاءاجلهامنالتيالحكمة96"وضحتفقدهذا؛ثبتفاذا

لمحوله؟بخلاف(،تطلدئاعدئمأناطولا>:قولهمنالماضىبلفظ

تنبميفا؛الشرطمعنىعنفيها"ما"لبعد<،أغبدأ؟فأشضعياوذماولا>

فييتنقلوأن،سواهمعبودلهيكوناننبيهعصمةعلىاللهمن

الكافرين.تنقلالحعبودات

باسمإلأحقهمفيالنفييأتلمأنه:وهيالرابعةالمسالةوأما

،أخرىالفاعلوباسمتارةالحستقبلبالفعلجمااءجهتهوفي؟الفاعل

براءتهاي!عظمالحقصودان:وهي،بديعةلحكمة-أعلموالله-فذلك

الدالةالفعلبصيةأولأفأتى،وقبكلوفيوجهبكلمعبوديهممن

)1(

)92

)93

9؟(

)!9

!6(

نبئا".كان"انهود(:)دمل

ق(.9من

"عزمه".؟)ظ(

ا.من"إعلى"هل)ظ(.

9311(.ثالنحويلزخاج1إسحاقأبو،دهلبنالئرفيبنإبراهيم؟هو

491(.91/":الرواةو"إنباه(،013)1/:الأدباء""معجم:انظر

6."صحتود(؟)دمل

024



اسمبصيغةبعينهالنفىهذافيأتىثموالتجدد،الحدوثعلى

هذاان:الاولالنفيفيفأفاد،والثبوتالوصفعلىالدالةالفاعل

فكأنه،سانيولاوصفيلي!سهذاان:الثانيفيوأفاد،منييقعلا

فأتىوصفَا،ولالىفعلأتكونلاب،أق/54اللهكيرعبادة؟قال

بالنفي.0؟ا،أظ/مقصودينلحنفيينبنفيين

والثبوتالوصفعلىالدالبالاسماتىفانما؛حقهمفيماو

عنكم،منتفللهللعابدأأ"اللازمالـابتالوصفإذ:اي،الفعلدون

بالعبادةو!دهاللهخصلمنيثبتوإنمالكمثابتاالوصفهذافليس

عابديه،منفلس!تمكيرهعبدتملماوأنتماحدا،فيهامعهيشركلم

،كيرهمعهويعبداللهيعبدالمشركفإن،الأحيانبعضفيعدوهوإن

أ[6:]الكهف<اللهإلاومايعبدوبرغئزلمتموهموإذ>:الكهفاهلقالكما

المشركونقالوكذا،تعتزلوهلمفانكماللهإلامعبودهماعتزلتم:أي

فهم3[،]الزمر:(رلفعاطهإلىلحمربوناإلانعبدهم>ما:معبودهمعن

لوقوعهالفعلعنهمينحففلم،نحيرهمعهويعبدوناللهيعبدونكانوا

عبادةعلىثابتايكنلم،اللهنحيرعدمنلأن؛الوصفونفي،منهم

بها.موصوفاادله

بأنه:يوصفلانهطيهافيتجدكيف،البديعةالنكتههذهفتأمل

وتبتلبكئيتهإليهانقطعمنإلا،عبادتهعلىوالصستقيموعبدهادلهعابد

وانوانه،عبادتهفياحدابهيشركولمنحيرهإلىيلتفتلمتبتيلاإليه

اسرارمنوهذا،لهعبداولاللهعابدافلي!؛كيرهبهوأشركعبده

،الاخلاصسورتيإحدىهيالتي،الجليلةالعظيمةالسورةهذه

.""العائد:()ظ(1)
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يقهـمهالاوهذا)1(،بعفالسننفيجاءكصا؟القرانربعتعدلالتي

ا.والمنةالحمدفله،عندهمنفهماًأللهمنحهمنإلايدركهولا،أحدكل

بأداةأتىاالسورةهذهفيالنفيان:!ه!الخامسةالمسالة!أما

ابلعب"لا"النفيان؟قربعنتحقيقهتقدمفلما"لن")2"،دون"لا("

للطولوانها،"لن"منوطولهالنفيدوامعلىاادلوانهاب"لن((،منه

فهمتهماضدهداوانوامتد)3(،بهاالنفيإطاللفظهافيالذيوالمد

االحالتنفيولاالصستقبلتنفيإنما"لن"وان؟والمعتزلةالجهصية

تجدهتكادلابحاذلكتقريرتقدموقد؟الاستقبالفيالنفيالمستمر

اعلم.واللههنا؟متعينب"لا"فالإتيانأ4(،التعليقهذاغيرفي

النفيعلىالسورةهذهاشتمال:وه!السادسةالمسالة!اما

منبراءةسورةفانها،العظيمةالسورةهذهخاصةهوفهذا؟الححض

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكامل":فبعديوابن1(،)3/7؟وأححد:)59"2(،رقمال!رمذيأخرجه

عن،وردانبنلممليةطريقمن؟()5/53"الشعب":فيوالجهقي)3/333(،

."القرآنربعتعدلالكافروذا[ائهايا!"قل!انتومه،أن!

الترمذى.ح!نهلكن4ماكيره!نالحديثوهذا،الحديثضعيفوسلمة

من4()5/؟ه"الشعب":فيوالب!قي)3928(،رقمالرمذيواخرجه

ان!.عن،ثابتعن،التجليسلمأبنالحسنطريق

المثجخ"هذاحديثمنإلانعرفهلا،كريبحديث!حذا:ال!رمذيقال

0"2(.)2/":الهذيبدافيكحاالحاكماححدأبوقالومثله

انظر:.ضعفوفحهعنهما-الله-رضيعاسابنحديثمىشاهدوله

"وتخريج.للغافقي9701(-9601وبعدها،وما)3/"؟01الأنوارإ:الححات

للزيلعي.703(1)4/:"الكاف

خطأ.وهوالحواضعجحيمفي"أن")ظ(:

وألضد"!.بهاالنفيطالنفحها"فيود(:)ظ

916(.-166)ص/:تقدممااتظر
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فحقصودهاالئعرك"أأ"4منبرأءة"انهاو!سفها.فيجاءكحا،المرك

اتىولهذا،والمشركينالموحدينلينالمطلقةالبراءةهوالأعظم

متضمنةاثهابمهذاالصطلوبة،للبراءةتحقيقاالجانبينفيبالنفي

>ولا،محضةبراءةس*؟-(أتجدمالعبدونلآ>:فقولهصريحاللإثبات

منبريئون)2"وانهميعبدهمعبودالهانإثباتاغ!ا/صنج+(قآعبدوقشص

إنق>:الحنفاءإمامقولوطابقتوالإلباتالنفيفتضمنت،عبادته

قولوطالقت!2[،-26:]الزخرف<فطرنيأثددإلاأصش7مماتغبدوقبزء جمص

16[:الكهف1<آللهلأومايقحاونآعتزفموهم>هـإذ:الحوحدين)3(الفتية

بهايقراجم!ج!النبيكانأ()ق/55ولهذا،الثهإلاإلهلاحقيقةفانتظمت

فإن"،الحالمغربوسنةالفجرسنةفي*أ-7<أحتماللههو>قلوب

التوحيد)!(،نوعيعلىاستملتاوقد،[لإخلاصسورتاالسورتينهاتين

والاعتقادالعلمتوحيدوهحابهما،إلافلاحولاللعبدنجاةلاالذي

)1(

)2(

)3(

)5(

اليوم"عصلقىوال!مائي؟3(،)30والترمذي!(،)550رقمداودابوأخرجه

والحاكم:لأ(،0-96)3/"الإحمسان":حبانوابن08(،)1رقملىوالليلة

وابنالحاكمصححهوالحديث-الأشجعينوفلحديثمنوكيرهم)2/538،

الأنوار"ة"لمحاتانظر:.الصحابةمنواحدكيرعنشواهدوله،حبان

-9701(.01لا)3/1

"وأتمإ.ود(:)ظ

"الفئة".ود(:)ظ

هريرةابيحديثمنلا()26!قممسلمقضدالفجر؛سحةفيقراءتهماأما

"فتحانظر:ويخرها،السننفيالصحابةمنجماعةعنوكذا-عنهالله-رضي

.(75)3/:ا[لاديا

وابن،كريب:وقال)431،،الترمذيفعند؛الحغربصنةفيقىاءتهماا!ا

ضعف.فهوسعده-عنهالله-!ضيمعودابنحديثمن)1166(ماجه

)ظ(+منسفطت
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والوالد،والولدوالكفرال!ثركمنبهيليقلاعماادلهتخؤيهالمتضمن

لهفيكونيولدولمفرع،لهفيكونيلدلمصمد،!احاإلهوانه

الصمدفهوهذاومعنظير،لهفيكوناحدكمفوالهيكنولم،أصل

السورةفتضمنتكلها،الكمالصفاتلهاجتمعتالذيب()ظ/04

منابهيليقمالاونفيالكمالصفاتمنبجلالهيليقماإثبات

والاعتقاد.العلمتوحيدفهذاونطيزا،وفرغااصلاال!ثريك

،افلاإياهإلايعبدلاانوهو،والارادةألقصمدتوحيد:والثانى

>قلوسورةالمعبود،هووحدهيكونبل،ستواهعبادتهفيبهيشرك

فانتظمتالتوحيد،هذاعلىمشتملة<اآةاتخفروتيائها

فيلنهارابهمايفتتحجك!ي!فكان،لهواخلصتاالتوحيدنوعيالسورتان

كانانه"السنن")2(وفيالحغرب)1".سئةفيبهماويختمالمجرشنة

النهار)3(،عملىخاتمةكاناكماالليلعملىخاتمةفيكونابهما،يوتر

منابراءتهتقديم:وهىالسابعةالمسالة:جوابتخريبئهناوم!

أ؟".واضحفإنهفتاملهمعبودهمنبجراءتهمأتبعهاثم،معبودهم

:دوذالكافروذ("ايها"يا:بلفظهناإثباته.وهيالثامنةالمسالةواما

مناناعلىالدلالةإرادة-:اعلموالله-فسره؛كفروا"لذينايها"يا

اللهيتبراانحقيقفهو؟يفارقهلالازفالهثابتاوصفَاالكفركان

)1(

)2(

)3(

،4(

قريبا.لقدمماانظر

()1173رقمماجهوابن)463(رقموالترمذي)1424(،رقمداودأبوأشهـجه

-.عنهاالله-رضيعائحةحديثمن

الخرمذفي.علىتعليهقهفيشاكرأحمدالشحيئوقؤاه،غريبحسن:الترمذيقال

وانظر،تيميةابنالإسلامشيخعنفيهنقله)1/316،الحعاد[(:"زادانظر:

.بنحوه(801-01لا)17/:الف!اولمحما(""مجحوع

ود(.)ظفيل!ستاواضح،فإنه
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منه،البراءةبالموحدفحقيق،اللهمنبويئا--ايضاهوويكون،منه

والمجاثةالبعد)2"كايةهيالتيالبراءةمعرضفي)1(ذكرهفكان

غايةفياللازمالثابتالكفروهوالكلفر،كايةهيالتيحالهبحقيقة

عنه،تنتقلونلاثابحتلكملازمالكلفرأنكما:يقولفكأنه،المخاسبة

بالخفيفيهااتىولهذاأبدا،دائمثابتمنكموالبراء)3(فمجانبتكم

واضح.وهذاالصستمر،الثابتالكفرمقابلةالاستمرارعلىالدال

لكل>:تعالىقولهفيالفائدةهيما:وهيالتاسعةالمسألةوأما

.؟تقدمماعلىزائدامعنىهذاافادوهل؟7*6*(دينديختىولى

افادالأولالنفيأن-اعلم-واللهالحكمةمنذلكفي:فيقال

وهم،معبوديهميعبدانلهينبغيولامثهيحصورلاوانه،البراءة

إثباتالسورةاخروافادلمعبوده،عابدينيكوثونلا-ايضا-

فان،وقسمهونصيبهحظهوانه،لهتوحيدهمنالنفيذلكتضمنهما

وقسمهمحظهمهووالكلفرالشرلثمنجهتهممن)؟(ال!فيتضمنهما

ارضاوغيرههوب")ق/55اقتسممنمجرىذلكفجرى،ونصيبهم

وليارضكلك،حدكفيدخلولاحديفيتدخل"لا:لهفقال

"حعحتنا)اقتسمناأنااقتضتالبراءةهذهأنالآيةفتضمنت"،أرضي

لابهنختصالذيوقسمنانصيبنافهولايمان؟والتوحميدفأصابنابيننا

وقسحكمنصيبكمفهو،بهوالكفرباللهالشركصابكمو،فيهتشركونا

ود(.)ظفيلجست)1(

"العبدي!!.ود(:)ظ)2(

ي!."البراءة:ود()ظ)3(

ود(.)ظمنسالطهناإلى."..،له"توحيده:قولهمن)4(

"خطتنا".!د(:)ظ)5(
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فميه.نشرككملأبهتختصونالذي

المعانيوهذه.كلامهبفهمعبادهمنشاءمنقلوبأحيامنفتبارك

وتأحدالقلوبتسبيفإنهاحللهافىرافلةللقلوبتجلتإذاونحوها

فهي:؛جاةقلبهمن)1"يصادفلمومنبحجامعها،

ص5.ومي2(!لأص

ب-مقعدضريبرإلىتز!خود

ا.نعحتهتمامونسألهل!ا،منتهىلالتي1مواهبهعلىللهفالحمد

قسمهعلىونصي!همقسحهمتقديم؟وهىالعاشرةالمسألةوأما

فهذأ،بهميختصماعلىبهيختصماقدمالسورةأولوفي،ونص!ه

البلاكةفحولإلايدركهلالذي1الخطابوبديعلكلام1ر1أسرمن

التوحيدديثيواقتسامالبراءةقتضت1لماالسورةفإنوفرسانها،

صاحبهوالمحقوكان،بقسمهكلورضي،وبينهمبينهوالشرك

راضونانهموعلم،القسمينوميزالنصيبينبرزوقدالقسصة،

الم!حمعلىاستولىقدهوواثه،منهارداالاالذىالدوذبقسمهم

سماوغيرههواقتسممنبمنزلة،الاعظموالحظالأس!رف!3"أ(41)ظ/

قسميفىتشاركنيلا:لهيقولفإنه،بالسممقاسمهفرضيوشفاء،

قسمي.وليقسحكلك،قسحكفيأشارككولا

اهوا"هذا:يقولكانه،وابلغأحسنههناقسمهذكرفتقديم

وأحقهحاالقسميناش!رفانهوزعمتالتقديمبااثرتهالذيقسحك

سوءعلىلنداء1وبهالتهكممنقسحهذكرتقديمفيفكاذ"،بالتقديم

)ق(.!في)1(ليست

الحسناة.الشابهالخود:)2(

)ظ(.فيليست31(
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ذكرفيتجدهمالاوالبياذالحسنمنلنفمهرضيهمماوفبحاختاره

بادنىيكتفيوالفطن،الذوقهو1هذفيوالحاكم.نفسهقسمتقديم

لبيان.1كئر؟فيهينجعفلاالفهمكليظوأما،إشارة

ومعبودهم،دينهممنع!ي!براءتهالسورةمقصودان:وهوثافيووجه

بالقصدومعبودهدينهمنبراءتهمذكروجاءومغزاها،ليهاهوهذا

منبراءتهالمقصودكاذف!لسحالها)1(،ومحققالبراءتهمكملاالثاني

دينتى<لكل>:تعالىقولهجاءثم،السورةاولفيبهبدادينهم

عليه،اوافقكمولادينكمفيأشارككملا:أي،المعنىلهذامطابفا

السورةآخرفطابقابدا،فيهشرككملابهانتمتخخصوندينهوبل

فتاملهرو.،اؤلها

بانأ(أ!/36الإخبارهذاان:وه!عشرةالحاديةلمسالة1وأما

وامخصوضا؟اومثسوخافيكونإقرارهوهل،دينهولهدينهملهم

،2(
؟.تخصيصو،ا،يةفيثسخ

فيغلطوقد،المذكورةالحسائلاهممنشريفةمسألةفهذه

هذهأذلاعتقادهم)3"؟السيفبايةمنسوخةأنهاوظنواخلائقالسورة

مخصوصةأنهااخروذوظن،دينهمعلىلهمالتقريراقنضتتالاية

محض،غلطالقولينوكلا،الكتابأهلوهمدينهمعلىيقرونبمن

نصنعمومهامحكمةهيبلتخصيص!،ولاالسورةفينسخفلا

مضمونها،فيالنسخدخوليستحيلالتيالسورمنوهي،محفوظ

وتحقيقا"."لذاله)ق(ة)1(

"لولا".ود(؟)ظ)2(

وجدتموه!وضذوهؤحيثاألمشركينفاقئلوالخر!الالثهرال!لخفماذا>:تعالىقولهوهي)3(

.[05لوبةا](مسصؤ!للهئمواقعذووأخصزو!
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دخولايستحيلالرسلدعوةعليهالفقتالتيالتوحيداحكامفإن

أ.فيه)1،النسخ

الإخلاصسورةتسمىولهذاالتوحيد،خلصتالسوروهذه

دينهم،علىإقرارهماقخضتالايةانظنهم:الغلطومنشأ،تقذمكما

ا.منسوخ:فقالوا،بالسيفزالالإقرارهذاانراواثم

لهم،اكتالبلامنوهمالكفاربعضعنزال:طائفةوقالت

لهم،تقريؤااقتضتالايةتكونأناللهومعاذ،مخصوصهذا:فقالوا

الأمراولفي!ي!اللهرسوليزللمبلابدا،دينهمعلىإقرازااو

دينهماوعيبعليهمالإنكارعلىأشد،اصحابهوعلىعليهواشده

ناد.كلوفيوقتكلوالوعيدلهم)6(والخهديدعنهوالخهىوتقبيحه

وشأنه؛ويتركونه،دينهموعيب،الهتهمذكرعنيكفثانسالوهوقد

نا:يقالفكيف،دينهموعيبعليهمالانكارعلىمضياإلافأبى

الايةوانما،الباطلالزعمهذامناللهمعاذلهم؟!تقريرهاقتضتالآية

لاالدينمنعليهماهموان،تقدمكحاالمحضةالبراءةاقتضت

فيهنشرككملابكممختصفهو،باطلدينفإنهأبذا،عليهاوافقكم

امنوالتنصلالبراءةكايةفهذا،الحقديننافيتشركونناانتمولا

التخصيص؟اوالنسخيدعىحتىالإقرارفأين،دينهمفيموافقتهم

يقالانيصحلا،بالحجةجوهدواكمابالسيفخوهذواإذاافترى

ابينثابتةفحكمةقائمةايةهذهبل.دينوليدينكملكملهم)3(:

ا.وبلادهعبادهمنهماللهيطهرانإلىوالكافىينب(41)ظ/المؤمئين

)2(

)3(

)ق(.منصاقطهناإلىلما..مضمون!ا."فى:قولهمن

)ق(01من

)ق(.صن
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وبحنلحسختههلع!والرسولاتباعبينالبراءةهذهحكئموكذلك

لهمقالإذا،س!حهغرإل!الداعين،بهجاءلماالمخالفينالبدعاهل

هذايقتضيلاديننا،ولنادينكلملكمأ1":وورثتهالرسولخلفاء

هذامعوهممنها،براءةهذالهميقولونبل،بدعتهمعلىإقرا!هم

.الامكانبحسبولجهادهمعليهمللردمختصبون

النز!ة،اليسيرةالكلماتهذهمنبهالعطيم)3(اللهفتحمافهذا

نظمها،وبديعومقصودهاوجلالتهاالسورةهذهعطمةإلصالممثيرة

مظانمنالكلماتلهذهتتبعولأبتفسير،ب()ق/56استعانةكيرمن

والله،وكرمهبفضلهوالهحهاللهعلمهممااستسملاءهيبل،فيهتوجد

فيولبالغتقائلهاإل!لأضفخهاكثابفيوجدتهالوانييعلم

عطاؤهالذيالعطاء،الواسعبفضلهالماناللهوعسىاستحسانها،

هذاعلى)؟(تفسيرتعليقعلى)3"يعينأنالمخلوقينقياسغيرعلى

القرآنمنمتفرقةمواضععلىكتنثوقد،الاسلوبوهذا،النمط

،المقدسوبالبميتبمكةمقاميوقتالنمطهذامنيسنحمابحسب

نعمته.إتمامالمرجووالله

جم!*!م

منهاذكرنافقدومواقعها،"ما"أقسامعلىالكلامتصامولنذكر

إذاأنها:عليهوقوعهاومعنى(،)المصدريةأقسامهاومن.الموصولة

."يتهذرو)1:(ق)(1)

لما.لكريما!:(ق)(2)

ود(.)ظفيليست"يعين"ان)3(

ود(.)ظكماصحقطت)4(

.(6"1-5"1)ص/:الفكر"!تائج)5(
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التحاة،اطلقهكذاالمصدر،تأويلفيمعهاكانالفعلعلىدخلت

لها:والتنبهعليهاالتنبيهيجباموروهنا

"ما"معالمقدرلمصدر)أ"والصريحالمصدربي!الفرقاحدها؟

واقعهنافالاعجاب"،صنعك"يعجبني:قلتاإذاأنكبينهماوالفردق

"يعجبخي:قلتواذا،ومكانهرمانهعنالنظربقطعالحدثنفسعلى

تصخع(""ماوكذلك،ماضيصنععلىواقعفالإعجاب"،صنعتما

والمصدر.والفعل"ما(1دلالةتتحدفلمامسخقبلعلىواقع

وقعوإنالحصدر،تأويلفيفحليكلمعتقعلاانها:الثاني

كان"،قيامك"يعجبني:قلتإذافإنك،الموضعذلكفيالمصدر

وكذلك:حسنا،كلافايكنلم،"تقومما"يعجبني:قلتفلوحسئا،

كانبالمصدرأتيتولو،وجلوشكقيامك:اي"(،تجلسما"يعجبني

الجوازفييكنلم"،تذهبما"يعجبني:قلتإذاوكذلكحسنا،

".ذهابك"يعجبني:ملوالاستدمال

نا:هذافي"الأصل)2(ةالثه-رحمهإلسهيليالقاسمابوفقال

تختلفجنسيعلىإلاوقوعهايصحلممبهصا،اسماكانتلما"ما"

ويعبرعليهتقعانجاز،الانواعمختلفالحصدركان)3(فإن؟انواعه

حكصت"؛وما،عملتوما،صنعتما"يعجبني؟كقولكعنه،بها

(.)!والحكموالفعلالصنعأنواعلاختلاف

)ق(.منستاقطهنهاإلى.(".-أطلق"هكذا:قولهمن)1(

بخصرف-186()ص/:الفكرا""تائجفي)2(

)ق(.فيليهت)3(

الصنعوكذلك9النتائج،:ودا"،والحكموالعلمالصخعةإلاختلافاود(:)ظ)4(

أ."والعملوالفعل
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منغئاكانريد"،انطلقوما،ماجلست"يعجبنيقلت:فإن

منيخنوعمالاعلىووقوعها،الإبهامعن"ما"لخروج؛الكلام

جلست،الذيالجلوس"يعجبنيحيتمذ:التقديويكونلأنه؛المعاني

للابهام،رافغالاولهمفسراالكلاماخرفيكون"،قعدتالذيوالقعود

ل"ما".حينمل!معنىفلا

المعصيةظلان61[؛:]البقرة<عصوجما>ذالك:تعالىقولهفأما

انواعها.تخحلف

ا؟!*إ<ليثهذبوتولااماوعاوهللهأظفوابحا>:تعالىوقوله

شتمتوبمازيدا،ضربتبمالاعاقبنك)1(:كقولكفهو!![؟:][دتوبة

ذكرودل،الانواعمختلفوالذنب،الذنبعلىاوقعتهاعمزا،

بالذنمب)2(لأجزينك:قلتفكأنكذلك،علىلمجازاةوالمعاقبة

ا()ظ/42بابهاعلىفماعمرو،شتماوزيدضرب)ق/لأها(هوالذي

إيهامها")3".عنخارجةغير

فييشترطلافإنه-،أدله-رحمهزعمكماوليس،كلامههذا

لاالذيالمصدرعلىتقعبل،الإبهاممنذكرمامصدريةكونها

نوغاكاناللهوعدماإخلافهمفإنواحد،نوعهوبل،انواعهتخخلف

كذبهم.وكذلكمعلوفا،مستحرا!؟(واحدا

دعلمونلححاكنمم>كودؤأربنسن":)تعالىقولهكلههذامنواصوح

)2(

)3(

)؟(

)3(

"النخائج".منوالمحت"!كقولهود(:وظ)!

."بالذيدالأنجرتك)ق(:

بابها"."عنود(:)ظ

"حنا".)ق(؟

)ق(.فيليستتعال!"قوله"كله
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خاصمعينمصدرفهذا97[:عحران]الإ(إفيإ1تذرسونممنتموبحاالكئب

العملافرادمنفزدوهو،ودرسهالكتابعلموهوبوجإ،فيهإبهاملا

فيبينهمافرقو،،وا،نظلاقالحلوس)1"منمنعهكمافهو،والصنع

بماكنتغ>:ونظيره،مبهمغيرمتمئزمعينكلاهحا)2(إذتعيينو،إبهام

فاستكبارهم39[:]الأظمتسيهبرون(اللهعنكنتملحقغتراللهعلىتقولون

واختلاف،مبهحينكيرمعيناذمصدرانألحىغيراللهعلىوقولهم

الموضعفيقلبانكولو،والانطلاقالجلوسافراداكاختلافافرادهما

غثكيرحسناكان"انطلقتبماوهذا9"،جلستبحا"هذا:منعهالذي

المصدر،لخصوصغحاالكلاميكنفلم،بعينهالمصداروهومشكرهولا

واستكراههامتناعهئقذرماكلأ3(فإن،التركيبلخصوصهووإنما

رايت.كما،عنهلغثائةوالكراهيةزالتآخراتركيبفي)؟(صغتهإذا

إنمازيد"،ينطلقوماتجلسما"يعحبني:قولهاذوالتحقيق

غالئا،يتعاقبانوالموصولةالمصدرية"ما"لأذغثا؟وكاناسحكره

احتملهماوربماالاخر،فيهيصلحالذيالصوضعفياحطهماويصلح

فإذا.وتأملبنطرإلافيهبينهما(يحيز)لاواحطااحتحالأالكلام

وأمصدريةتكونلأنصالحةفهيماصنعت"؛"يعجبنيقلت:

بصايىدث!و>،[لح1:]النور<،1د"يفعلونبعاعليمدل!و>وكذلك،موصولة

كذلك.تجدهفتأمله69[:]البقرة!م!-<يممدولنىبما

،1(

،2(

،3(

الم(

)5(

لما!لقعودوا":دةيار"يةلمعيرا،في

."منهماكلأ9:(ق)

."ذكا9:(ودظ)

."صخعق"ا:(قو)ا[ذإ":(ودظ)

يحيزا[.واحداالكلام"احتحلهاود،:)ظ
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قولهانالناسمنكثيرظنالاخرىعلىإحداهماولدخول

مصدرية.انها69(:]الصافات(!أتعملونوماخلقكؤوالله>:تعالى

هىوانحامصدريةوليستالأعمالا،خلقعلىبهاحتجواو

منوتنحتونهتعحلونهالذيوخلقخمكموالله:والحعنى،موصولة

لكانمصدريةكانتولودله؟!مخلوقوهوتعبدونهفكيف،الاصنام

عليهم؛حجةيكونأنمنأقربلهمحجةيكونانإلىال)1(الكلام

فأيلها؟!عبادتكمخلقواللهتنحتونماأتعبدون:المعنىيكونإذ)2(

؟إ.عليهمحجةيوهذافيمعخى

ويحتملهحا،الأخرىعلىإحداهحاتدخلماكثيزاأنهوالحقصود:

سواء.الكلام

الحقال،منغثالكان"؛يجلسالذي"يعجبني:قلتلووانت

الجلوس"يعجبني:فتقول،لهصفةهذايجرىبموصوفتأليأنإلا

!ق/7!ب(ينطلقالذي!يعجبني:قلتإذاوكذلك"،تجلسالذي

زيد("؛ينطلقالذيالانطلاق"يعجبني:قلتفاداكثا،كانزيد"،

إذا"تجلسوماينطلقمادايعجبنياستغث:هنافمنحسئا،كان

المصدرأ3،.بهأردت

الكلاموكان،موصولةكائتياكل"؛ما"اكل:قلتلووانت

حتىغئاكان؟أكلكاكل:والمعنىالحصدريةبهااردتفلوحسنا،

أنهفعرفت،يأكلكمااكل:فمقولالحصدر،علىتدلبضحيحةتأتي

)ق("!أ(صن

!2(!ق(:"أو".

."يةرلحصدا":(ق)(3!
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ا.فتأمله؛والتعيينالابهامجهةمنإليهأشارالذيالاستكراهيكنلم

واقعةهناف"ما"عمرو"،ياتيوقلماريد،يقوم))طالحا0واما

والتقدير:الجر،بحرفضميرهإلىمتعذبعدهاوالفعل،الزمانعلى

ب()ظ/42ثمعحرو،فيهياتينا!مانوقلزيد،فيهيقوم!مانطال

منهم،النحاةمنطائفةتقديرهذا،الحرففسقطالضميزحذف

!.ويخرهال!هيلي!1،

هذا:مناحسنهمااخرينتقديرينعديويحتحل

ازيد،قسيام"طالوالحقدير:،وقتيةمصدريةتكواناناحدهحا؟

مناالعائدحذفلأن،احسنهذاكانوإنماعمرو".إتيانوقل

فإنهشميبمعلىعائدايكنلمإذاحذفهبخلاف،ق!يح)2"الصفة

غيرفضلةحذفالضميرحذفكان؛مصدريةخعلتوإذا،اسهل

.موصوفعلىعائد

الدخولفهيئةههنا"ما"اناحسنها-ا-وهو:الئالثوالتقدير

لتكونبهاأتيوانما،نكرةولامصدريةليستالفعلعلىالفعل

زيد،يقوم"طال:قلتلوفإنك،الفعلعلى"طال"لدخولمهيسة

وهذا،الكلاماستقام"ما"ادحلتفإذايجز،لمعمرو"يجيءوقل

تعالى:قولهنحو،الفعلعلىلدخولهامهيئة"رثب"علىدحلتكما

دخلتاوكما2[،]الحجرتأ(2؟سمشلميهتلوكانو!والذينربمايود>

عبادهمقدلهيخمثىإنما>فحو:الفعلعلىلدخوالهافهيئة"إن"على

كما"صلوا!:النبيفقولهذا؟عرفتفإذا"؟[،]فاطر:أتعلح!أ<

)1(

)2(

)ص/187(.:الفكر""نتائجفي

.لصلةي!!)11)ق(:
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كافينا""ماودخلت،الابهذامنهو()أ"اصليرايتحوني

لهومهيئةللخافضكافةفهي،عليطلدخولهامهجحةالفعلوبجنالتشبيه

كئيرظنحتىالنحاةاكثر)2(علىخفيقدوهذا،الفعلبعدتقعان

هناالتعثحبحهيقعلمفإنه؛ظنكماوليس،مصدريةههثا"ما"انمنهم

صحيحا،كلافايكنلمهنا؟بالمصدرصرحتلووأنت،بالرؤية

المقصود،للمعنىمطابفايكنلم،صلاتيكرؤيتكمصلوا:قيللوفإنه

كالتيصلواوالتقدير:،محذوفوالعائدموصولةإنها:قيلفلو

اقربكانأصليها؛رايتحونيالتيكالصلوات:اي،اصليرايتحونى

لك.ذكرتهمافالصواب،كراهتهعلىالمصدريةمن

أنت")3(،"كما:للصديق)ق/"ها(ع!حوقولهالحسألةهذهونظير

:قالفحنفعل،لاإذهنامصد!فلا،محذوفوالخبرمبتدأفأنت

ضميرعلىالكافلدخولمهيحةهيوانماغلط،فقطمصدريةإنها

حالتك.علىفدم،مصلانتكمااوصانعانتكما:والمعنى،الرفع

تعالى:قولهنحو،والفعل"بعد"بينولمحوعها-أيضا-ذلكونظير

ليستأ[،1لأ]التوبة:(فنهؤفيئليقثوبيفىفي!مادماتجدمن>

فعلعلى"بعد"لدخولمهجحةهيبل،النحاةاكثرزعمكمامصدرية

فعللهيتجشمانإلامصدرو"ما""كاد"منيصاخلاإذ"كاد"؛

لاقورناهماوعلىمصدر،الفعلذلكومنمخها،يسبكبمعناه

كه-الله-رضيالحويرثبنصالكحديثمن)631(رقمالبخارجممااخرجه)1(

6(.لأ)4رقممسلمفىواصله

من!.كثير"على)ق(ة)2(

عائشةحديث!ن9(لأرقم)1/314:ومسلم)683(،رقمالبخارياخرجه)3(

.-عنهااللهرضي-
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الشاعرأ2(:قولهذاوايؤيد،ذلكإلى)1"يحتاج

المخل!سكالثغامراسكأفنانبعدماالوليدأماعلاقة

ا:كقولهفهي93"،اصلامصدرولافعللاحيثههناتراهاافلا

الخبرولكن؛الابتدائيةالجملةعلى"بعد"لدخول!يئةانت""كما

.محذوفأنت""كما:قولهقيوهومذكور،البيتفي

مهيئةلهاكافة"قبل"فييدخلوهالمبالهمفماقلت:فإن

وقبلماازيد،يقوم"قبلما:فيقولون،اوالجملةالفعلعلىلدخولها

".قائمزيد

كافةتكونوإنما،الإضافةلاسماءكافةا"ما"لكونلا:قلت

ا"قبل"؛منللحروفمضارعةاشدو"بعد"الح"،ضارعهاوماللحروف

قبل"جئت:تقول"كما)ومعناها،لفظهاافيكالمصدر"قبل"لان

فالجمعة)6(،الجمعةفيتسخقبلالذيالوقتتريد:"،الجمعة

الشاعر:قالكما،قابلةالوقتذلكإلىبالاضافة

!د97"وقابلهاعافا:قالتمعانحج؟%

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

ود(.)!منسقطت"يحتاج"لا

الليهب"و"مغني"الكخاب!،شحواهدم!وأليت.الفقعسيسعيدابنالمرار:هو

)515(.دقم

)ق(.فىل!ست

)ق(.من

)ق(+من

".الجمعةفيه9و)ق(:ود(،)!منلقطت"الجمعة"

ف!.لعلنايسارحتىأمكخيةفقلت!:صدره

القائل.معروفغير)2/93(الكتاب":داشواهدمنوالت
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انتالذيفعامكقابلا،:يسمىعامكبعدالذيالعامكاذفإذا

اللفظجهةمنلكباذفقد،قابللفظىمنولفظهقبل،)ظ/3؟ا(فيه)1(

يكفلاالاسماءكسائروالمصدز،الاصلفيمصدر"قبل!اذوالمعنى

العوامل،الحروفبعضفيذلكوإنما،بعدهالجمللدخوليهيأولا،به

المصدر،شيهعنأبعدفهي"بعد"!واماالأسماء.منسيءفيلا

لفظمنقربهافليص،معناهومن]البعد[لفظمنتقربكانتوإن

اسملفظهامنيستعملوالمانهمترىالا"قبل"،كقربالمصدر

القابل.:للمستقبلقالوكماالباعد،:الماضيللعامفيقولونلحفاعل

رسولاأرسلنادننبم>كلا:تعالىقولهفىتقولفما:لحقلت)2فإن

هدنغ<كماواذ!روه:تعالىوقولهأ[ه1:]البقرة<مضحغ

][لقصص:الضذ<للهاخسن!ما>وأخسن:تعالىوقوله891[:]البقرة

فهلكقها،المواضعهذهفيالمصدرتقديرفيهابمتنعلافإنهالالأ(؟

؟.مصدريةأومهيئةلح)3كافةهي

لدخولهمهميئة،عملهعنالتشبيهلحرفكافةأنهاالتحقيق:قلت

مصدريةتكنلموإنفيهاملحوظفالهصدرهذاومع،الفعلعلى

انك"اذ":حذعلىمصدريةتقعلا"ما"اذعلىويدل،محضة

نا))اريد.قلتفإذا"اذ"،فيهتصلحموضعفيتصلحلاتجدها

يستقم،لمب()ق/58"تقومما"اريد:قلتفلومستقيفا،كاذ"تقوم

."تأتينيما"احب:موضعهفي)؟"تقوللا"،تأتينياذ"احب:وكذلك

)ق(.من)1(سقطت

)د(.!نسقطتقلت(""فإن)2(

ود(.)ظمنسقطت)3"

)ق(.من)4(

257



تقدمكما،الذيمعنىفيهاملحوظالمصدريةان:الحسالةوسز

."ان"بخلاف

واهنا،امصدريةاكرمتك"قمت"كلما:فيتقولفما:قلتفإن

.؟نكرةام،كافة

والتقدير:،المعنىفيزماذظرفوهي،انكرةههناهي:قلت

اكرمكءفيهتقوموقحبكل

مهيئة،الفعلإلى"كل"لإضافة)1"كافةجعلتهافهلا:قلتفإن

؟.عليهلدخولها

منوقصدهوالوقتأ2"الظرفظهورلولابذلكاحراهاما:قلت

.تقولانكتر!ألاالمقصود،هوكونهمعإلغاؤهيمكنفلا،الكلام

"،فعلتفعلت"كلما:قلتفإذاكذا"،افعلاكذايفعلوقت"كل

الحق.وهوالعربيةائمةقولوهذا،واحدااالكلامينمعنىوجدت

فصل)3،

موصولةكانتإذا"ما"ان"اعلمالسهيلي)؟(:االقاسمابوقال

إلىمضافالفعلوذلكفعل"،اوصفعاو"عمل:لفظهالذيبالفعل

مصدر؛علىإلاوقوعهايصحفلا--سبحانهالبارييخرفاعل

افعالاذعلى،والإسلامالجاهليةفي،الأناممنالعقلاءلاجماع

ولاجملا،"عملت:تقوللا،والأجسامبالجواهرتتعلقلاالادمييى

،2(

)3(

)4(

ود(01)ظمنلقطت

)ق(01!نسقطت

"فائدة(.)د(:

291(.-9"1)ص/الفكرإ:"نتائجفي
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"اعجبني:قلتفإذا،تراتا"ولاحجزاولاحديداولاجبلأ،ص!نعت

يصحلاهذافعلى،الحدثتعنيفإنحازيد"،فعلوما،عملتما

إلا69[:]الصافات(-؟!تعحلونوماظقتىوادله>:تعالىقولهتأويلفي

قوليصحولا،واعمالكمخلقكموالله:المعنىإن:السنةاهلقول

نأزعموا:لأنهم؛المعقولجهةمنولاالمنقولجهةمنالمعحزلة

تقدير:وقالوااصنافا،ينحتونهاكانواالتيالحجارةعلىواقعه"ما((

اعمالناتكونانمنهمإنكازا؛تعملونالتيوالاصنامحلقكم:الكلام

لأنهقالوا؛مايقتضيالكلامنظمبأذواحتجوا.سبحانهللهمخلوقة

واقعةف"ما"9[ه:]الصافات-(6حمصنما>أتعبدون:تعالىقولهتقدم

جهةمنولالنحوجهةمنهذاغيريصحولا،المنحوتةالحجارةعلى

الخاص!1(الفعلمعتكونلا"ما((انتقدمفقدالخحو؟اما؟المعنى

كانواوانما،النحتيعبدونيكونوالمفإنهم؛المعنىوامامصدزا.

درهي-التيالآيةتكونانوجبهذاثبتفلما.المنحوتيعبدوذ

،المعبودةوالأصنامالمنحوتةالحجارةعلىوأقعةلهم!2(-وتفنيدعليهم

خلقكمددهو،مخحوتةحجارةب()!/43اتعبدونالتقدير:فيكون

.تعملون؟!التيالحجارةوتلك

علىوالنظم،بهشبهواماوشرح،المعحزلةقولمعنىكلههذا

لافاسدإليهذهيواوالذي)3(.اقطعوالحجة،ابدعالحقاهلتأويل

أ()ق/95تقغلاالعبادافعالأذعلىمعنامجمعونلانهم؛بحاليصح

.والأجسامالجواهرعلى

)1(

)2(

)3(

.ا""الحاضر:()ق

.فحها""ما""كذلك:دهيازلمائجلاا"في

دا.غيرهيصحلا"والحعنى:زيادهلماأ(التائجفي
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الجفنة،وصنعتالصحفة)1"،عملت:تقولفقدقيل:فإن

هذا؟.علىمعحولةأ6"الأصناموكذلك

التاليفهيالتيبالصمورةإلاذكرتمفيحاالفعل1يتعلقلاقلنا)3":

فليساالمركبالحؤلفالجوهرواما.العملنفسأوهي،والتركيب

الجواهر.دونالأحداثإلىوالفعلالعملرجعفقدلنا،بحعمولي

ذلك.غيرعلىحملهميصح!"فلا،ومنهممناإجحاعهذا

وتأويلخاظاهر،فهو؛الكلاموإعجازالنظماحسنمنزعمواماواما

؛للعبادةالخالقاسعحقاقبيانفيوردتالايةلاذ؛تأويلهمفيمعدوم

اايخلقوذ،وهميخلقمالايعبدمنعلىالحجةوإقامة،بالخلقلانفراده

شيئايخلقلامن:اي59[:]الصافات<1*في-دختونما>أتعباون:فقال

تعملوذ،التيواعحالكمخلقكممنعبادةوتدغوان،يخلقونوهم

إليهمبالمجازنسبهاوقد،الايةفيإليهالأعحالحلقيضفلمولو

يجعلهمكانلأنه؛الكلامنفسمن]عليهم[حجةلهقامتلما

الخلقفيمعهفيشركهماخر،لأجناسخالقوهو،لاعحالهمخالقين

فما،المبطلينلعثرات(لعا)ولا-الزائغينأقولعنالله-تعالى

اتبعه!لمنالحقبينوما!مذهبهمقواعداوهىوما!حجتهمادحض

وحزبه.أتباعهمناللهجعلنا

)صى/266(.الصوابعلىسيأتيماوانظر"الصفحة"،و!النخائغ"(:أق)1(

أ.!الأجسامود(:)ظ)2(

"."قلت:)ق()3(

01"دايصلح:ود()ظ)4(

لااجما:،لفلانلعالا:دعائهم!نعبد:ابوقالللعاثر،بهايدع!كلمةلغا:)5(

.(1/052)5:ا"الل!ممان:انظر.اللهأقامه
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"إن:حذيفةقولفيعبيد)1(ابوقالهالذيهوذكوناهالذيوهذا

)2(القتبيوخالفه،بالايةواستشهد"وصنعتهالخزمصانعيخلقالله

تأويلها،فيالمعتزلةووافقالغلطأشدفغلطإ)3(؟الغلط"إصلاح.في

.-ادله-رحمهالسهيليالقاسمأبيكلاماخرهذابقيلها"يفللموإن

بحملهااولىهومااو،سواهالايةتحتملمالاردفيبالعولقد

العبادخالقاللهاذعلىمساعدوهمحقوكلونحنبها،واليقه

هذاصحةوعلىخالقها،فاللهالكونفيحركةكلوان،وأعمالهم

والفطر!4"؛والمعقولوالسنةالقرالطمندليلالفمنأكثرالمذهب

حرصابها،[للائق!عناهاغيرعلىالايةتحملاذينبغيلاولكن

أنهاعلى،ذلكعنغنيةالأدلةسائرففي،ع!ليهمحجةجعلهاعلى

شاءإنسنجيقالذيبممعنى"ما"كونمعاخر،وجهمنعليهمحجة

تعالى.ادله

مقامين:فيالايةفي-اللهشاءإن-والكلام

في:والثاني.القدريةمذهبعلىدلالتهاسلبفيأحدهما:

؛()مقامانفههنا.قولهمخلافالحقاهلمذهبعلىدلالتهاإئات

سلب.ومقامإثباتمقام

كونهمفيلهمحجةالآيةانالقدريةفزعحت:السلبمقامفأما

إليهم،الأعمالاضاف--سبحانهاللهلانقالوا:،لأعحالهمخالقين

)1(

)21

)31

)4(

)5(

.بالخوصشججهشي:والخزم127(.-)؟/126إ:الحديث"كريبفي

.123صى/لرجمتهتقدمتقخيبةابن

-127(.)ص!/126

النظرإ.9)ق(ة

"."مقامين:الاصولفي
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نفصههناالمرادوليسلها،الححدثونهمانهمعلىيدلوهذا

خالمهمب()!/95انهسبحانهفأخبر،الصعحولهالأصنامبل،الأعمال

وقعالتيوهيمادتها،والموادعملوها،التيالاصنامتلكوخالق

عليهاهالخلق

وقد،بأعمالهمفإنهااصنافا،بهاصا!تالتيوهيصورتهاواما

بالاية.احتجاجهموجهفهذا،وخلقهمبإحداثهمفتكون،إليهماضافها

العباد،افعالخالقهواللهوأنللقدر،المثبخينبعضوقابلهم

ههنا"ما"فاذ،للهمخلوقةاعمالهمكونفيصريحةالايةفقالوا:

بمااأ،44)ظ/وقر!وه،أعمالهموخلقخلقهمواللهوالحعنى،مصدرية

كيف:القدريةعليهماوردولما،وغيرهالصهيليالقاسمأبوذكره

كانإذاعليهمالاحتجاجيبقىوجهوايهحا؟مصدرية"ما"تكون

لهمتلقينإلاهذاوهل،عبادتكموحلقخلقكموالله:المعنى

فهيللأصنام،عبادتناخلققداللهكانفإذايقولوا:ابأنالاحتجاج

فكيفمرادةلهمخلوقةكانتواذاعنها؟!ينهانافكيفلهمرادة

للأصئامعبادتهمإنكارعلىيحتسجانيسوغفهل)1(تركها؟!يمكننا

أ2(؟.عبادتهمخالقاللهبأن

ومقصودهاالايةسياقتدبرتملوقالوا:ابأذالمثبتوناجابهم

مناعبادةعليهمانكر--سبحانهاللهفإذ،الاحتجاجصحةلعرفغ

وأعمالهم،لذواتهمخالقهومنعبادةاوتركاصلأ،شيئايخلقلا

وتع!دونعبادتهتدعوذفكيف،اعمالكموخالقخالقكماللهكانفإذا

!.)1،)ق،:!فكيف

)ق،+منلصاقطهناإلى"..0"للأصنامةقوله!ن)2(
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شيئا!يخلقلامن

.الاحتجاج

احسنمنوهذااعمالكم؟!ولاذواتكملا

شيئايخلقمالايعبدواأنعليهمالانكارالقرانفيلكرروقد

!أف!يإىلاكمن!اإقأفعن>:تعالىكقولهالخالقوبينبحنهويسووا)1(

أدلهدونمنيدعوقلذجمنو>:لىتعاوقوله،[17:]النحل،<ا،لذ!روت

إداإاق>:تعالىوقوله02[،:]الحلإ*أ+أ(يخلقوتنإئاوهتميخلقود!لا

ذلك،امثالإلى11[،:]لقمان!هدهـنهمنلذينظتىماذافال!فآدله

فهذا،الذواتحلقمعالأعمالبخلقالحجةوقامتالاحتجاجفصخ

.ترىكحاالايةفيالطائفحينأقداممنتهى

القدرية،مذهبصحةعلىتدللاوأنها،موصولةأنها:والعمواب

نذكرهابمقدمةيتبينوهذا،موصولةكونهامععليهمحجةهيبل

نأ:والخطابالحجاجطريقةأن:وهيالتقرير،فيالخوضقبل

الحستدلكانفإذا،وعليهلهيحتجمابحالوالعنايةالقصديجرد

فإنهذلك،يخالفوهوشييمفيادعيقدمابطلانعلىمحتجا)2"

ذلكلهادعيماوأن،الدعوىتلكبطلانييانإلىالعنايةيجرد

ويذكرعنهيمسكانفأما،به)3(متصفلابضدهمتصفهوالوصف

فلا.غيرهوصعف

الاصمنام،عبادتهمعليهمأنكر--سبحانهفاللههذا؛تمرروإذا

معرصطفيأ(06)ق/الكلامسياقيكنولمالعبادةتستحقلاأنهاوبين

)11

)21

)31

.،"وسوكط:ود(أظ

مستدلاإ.،المحتجأق(:

"متصفا".:الأصول
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لامنعبادةالانكارمعرضفيهووانما،عبادتهتركعليهمالانكار

ومااخلقسدموقداللهتعبدونألا)1":قالأنهفلو،العبادةيستحق

؟الذيبمعنىيسدونأنيحسنولمقطغا،المصدريةلتعينت؛تعصلون

اعمالكم،واوجداوجدكمالذيوهوتعبدونهالاكيف:المعنىيكونإذ

منقرروهماوزانفهذا،والخلقالإيجادبخوعيعليكمالمخعمفهو

عجادةعليهمإنكارهمعرضكفيفإنه؛الايةسياقفأما،مصدريةكونها

امعبود[،كونهينافيمعنىفيهيتبينانفلابد،1العبادةيستحقلامن

بعضمنمخلوفاكانومنله،مخلوفابسدونهالحعنىهذافبين

هالعبادةبهتليقولائعبدانلهينيغيلافإنهمخلوقاته

أدئهدوذيذلمحصذ!نوالذلمحن>:تعالىلقولهالمعنىاهذامطابقةوتأمل

اعبادةعليهمانكركيف25[،:]الحلس:خهـ(يخلقوتشخاوهملايخلقوك

قولهمنالمراديبينفهذا.خالقةيخروهي--لمعبحانهلهمخلوقةالهة

تعالىقولهونظيره،69[،]الصافات%ث*أ<وماتعصلونخلقتىوالله>:تعالى

أقا!م(عبا"ددهدونحرتدعونلذفيإذ>:الأعرافسورةفي

فكيف،كذلكانتمكما،مخلوقونعبادهم:أيأ[9لح]الأعراف:

.إ؟المخلوقتعبدون

ب()ظ/44من-ذكروهالذيالمعنىدأر-لوالقرانطريقةوتأمل

ومادلا>:يمح!صاحبكقول،بالحقوانفرادهصفاتهتذكرأ2"حسن

بحسناإخبارهمالمقصودكانلمافهنا22[،:]يس(فطرقالذىأعدى

لعابدهخالفاكونه:وهي،لذلكالموحبذكرلها،واستحقاقهعبادته

هوهذاكانولو؟!عبادتهيتركفكيفعليهمنهإنعاموهذا،لهفاطرا

)1(

)2(

)ظ،:"لا!ا.

)ق،.من
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:يقالانيقخضيكان<؟سشتغملونوماخلق!والله>:قولهم!الحراد

واضحهفإنهفتأمله،اعحالهموخالقخالقهموهواللهيعبدونالا

إنه:الابةمنالمعتزلةحجةتقريرفي-اللهرحمه-القاسمأبيوقول

كذلك.ليسالنحو؛جهةمنباطلوهومصتدريةتكونانيصحلا

تقدمفقدمصدرا؛الخاصالفعلمعتكونلا"ما"إن:قولهاما

تعالى:كقوله،المبهمالخاصالفعلمعتقعمصدريتهاوان)1(بطلانه

وفوله7![:]اد!وبة(رشفي3يكذبوت!نووبماوعدوهمادقهأخلفوابصا>

9![:عحران]آل<92(لذدسوقكنه!ض!بماالكخبتعئحونممشضبعا>:تعالى

تمرحون(كنغوبماآلحقبغيرألأرض!تفرلحونكحمض!ا>؟تعالىوقوله

وهيلحخاصةأفعالكلهاهذهفإذ،ذلكأضعافإلىلأ[5]كافر:

؟الافعالهذهبممصدريةجاءتفإذا،العملمطلقمناخص

اولى.العملمعمصدريةفمجيئها

،المنحوتعبدواوإنماالنحتيعبدونيكونوالمإنهم:قولهم

المصاجةدون)3(،للفعلالمصاجة"ما،فيالكلامفإذ؟فاسدةحجة

كونمنيلزمولا،الموصولةكيرتحتمللافإنها،النحتلفعل

ب(06)ق/واما.فاسدتقريرفهذا،كذلكالأولىكونمصدريةالثانية

فيه.لهحجةفلاذكرهبما-ايضا-مصدريةكونهاتقريره

فئقال:،"والأجسامالجواهرعلىتقعلاالعباد"افعال:قولهاما

افعالهمان:بهاتعثي؟والأجسامالجواهرعلىوقوعهاعدممحنىما

،1(

،2(

)3(

.إذ"!:ود()ظ

ائبت.كماوالآيةالكلتاب(!تتلونكخخمبحا9:""الاصولفي

!.!للعمل)ق(:
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مأوتصويرها؟يتغييرهاتتعلقلاانها:بهاتعئيامبإيجادها؟تتعلقلا

القسمين؟بينالمشتركوهو،ذلكمناعمبهتعني

موصولةكونهافاذشيئا،يفيدك،لكن،فمسلم؛الاولعنيتفإذ

تكونااذيقتصيلالهممعمولةالأصنامكونفإن،ذلكيسحلزملا

بائا،وعملتبيحا،"عملت:قولهمحدعلىهوبل،لهممعمولةمادتها

ولغةعقلاثابتحقيقيإطلاقوهذاثوبا"،وعملتحائطا،وعملت

.سواءمعمولةالأصنامككونفهذارد،إليهيتطرقالاوعرفاوشرغا

وإذقطغا.فباطلبتصويرها؟تتعلقلاافعالهمان:عخيتوان

حقانفيعلىمشتملفإنه-أيضا-فباطل؛االمشتركالقدرعخيت

باطل.الحقونفي،صحيحالباطلفنفي،وباطل

والأجسامالجواهرعلىمنهمالعحلإيقاع-ايضا-:يقالثم

>أتعبدوناما:الايةفيوشاهدهم،الخاالعملفيهلطلىانيجوز

ا،فعل!مأأ(أوقعفقدموصولةه!ناف"ما"!9[:]الصافاتا*.*(خرن

الخاصةافعالهمإيقاعبينفوقفأيوحينئذ؟الجسمعلىالنحتوهو

ذابمعنىلا،علجهالعامةافعالهمإيقاعوبين،والجحح!مالجوهرعلى

صتفا،بهصارالذيهوفعلهمانبمعخى)6"بلله،مفعولةذاته

واستحقمنحوتاصاربفعلهمانهكما،اسمهعليهايطلقانستحقو

بين.وهذا،الاسمهذا

":الجفنةوصنعبالصحفة"عملتب:النقضبجوابقولهواما

نفسوهيوالتركيبالتأليفهيالتيبالصورةمحعلقالفعلان

.(وقعوهذاأ)0()ف(1)

)د(.منوالحتبت،ا"أ)معنى0وظ،ليق21،
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بهالحجرصارالذيبالتصويرمعلق-ايضما-هيفكذلك!العصل

سوا!.منحوتاصنخا

لانفرادهللعبادةالخالقاستحقاقبيانفيالاية:قوله]واما[

عدملبيانوردت)1"الآيةوانجوابهتقدم)ظ/5؟أ(فقد؟بالخلق

منشواهدهوذكرنا،للهمخلوقةلأنها؛للعبادةمعبوديهماستحقاق

.القران

تنحتونمااتعبدون:يقالانهذافي)2"يكفيكان:!لفان

(امشتعحلوناوماخلقكؤوآلده>:قولهإلىعدلفلحا،خالقهوالله

سبحانه--عبادتهتركفيعليهمالاحتجاجارادانهعلم69[؛:]الصافات

افعالهم.وخالقخالقهموهو

تقييحبيانمنولعابديهالالهتهم--سبحانهخلقهذكرفي:قيل

فيلي!ما،تعالىدونهعادتهافيوعقولهمرابهموفساد،حالهم

هو--تعالىاللهكانإذافإنه،فقطالالهةخلقذكرعلىالاقتصار

يعبذفكيفامثالكم،مخلوقةفهيمعبوديكموخلقخلقكمالذي

ا؟والمحبةوالاجلالالتعليمبغايةويفردهويمألههمثلههومنالعاقلى

.اربكمحقوفيانفسكمحقفيالظلماقيحإلاهذاوهلأ(61)ف/

دو!منتذعونيناك>:بقولهالحعنىهذاإلىتعال!أساروقد

يكونلاانالمعبودحقومن491(،:]الأعراف!ا؟امثا-<دله

ناينبغيوالحعيودمخلوقا،عبداكانمثلهكانإذافإنهالعابد،مثل

منلكأسفرفقد،وابينهالاحتجاجأحسنمنفهذاخالفا،ربايكون

)1(

)2(

)ف(.صنساقطهناإلى.(.داذ."في:قولهمن

)ق(.من
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وانجلىا،شرحهلكووضح،صبحه)1"بالسياقالمقصودالمعى

ابناانوبان،الاجمالغطاءالصعنىعنورالط،الإشكالالدهيحمد

فيالسنةأهللموافقةوفقكماللسداد،وفقالايةتفسيرفيقتيبة

لافصو،1لكيحققفانه،الفصل1هذتستطلولاالعباد،اعحالخلق

لاوأصولأقوأعدلكويحصل،المذاكراتخلالفيتسمعهاتكاد

.المصنفاتعامةفىتجدها

اللهخلقعلىبالايةالاستدلالمنبهإوعدتممافأين:قيلفإن

موصولة؟"ما"كونتقديرعلىالعبادلأعحال

.إبرازهوانإنجازهحان)2(وقد،بذلكالوعدسبقاقدنعم:قيل

انهاخبرسبحانهاللهان)3(التقديرهذااعلىبهاالاستدلالووجه

اصنافاصارتإنماوهيعملوها،التيالأصناموخالقخالقهم

كانفإذا،عملهمبعدإلاالاسمذلكعليهايقعفلابأعحالهم،

خالقهايكونانالاطلاقهذاصحةاقتضىالخالقهوسبحانه

كسصاللهمخلوقةصورتهاكانتفإذا4وصوركهامادتها:أعنيبجملتها،

بهحصلتالذيعملهملثفسخالقايكونأنالزم"كذلكمادتهاان

كانتخالقهمالثهكاذفإذا.حركاتهمنفسعنمتوئدلأنه،الصورة

أحسنوهذاله،مخلوقةللهمخلوقهوماعنهاتولدالتياعحالهم

مصدرية."ما"جعلمنوألطفاستدلالا

حملأذرئخهمأنآفم>وإية:تعالىقولهسواءالاستدلالمنونظيره

)ق(.منصقطت)1(

."ا...حانوعدبذلك"شق>ق(:>2(

)ظ(.منصط!>3(
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42[-41:يى1*(يربهوقمافث!-منلهموخلقنا!س-،ا!المشصنألفلث!

انهااخبروقد،السفنهوهناالحخلوقالمثلان)1"القولينواصخ

:قالمنوابعدالعباد.بأععالسفناصارتإنماوهيله)2"،!خلوقة

لوجهين:الابلوهيالبر،سفنهوههناالمثلإن

فإن،حقيقةولالغةلا؛للسفنمثلاتسمىلاانهااحدهحا.

بينيكونان:المماللةوحقيقةالاخر،مسذاحدهماسذما:المثلين

وفلك.جمللينلاوفلكفلك

43[.]يص<لهتمفلاصريخنخرقهمفشاوإن>:تعالىقولهاذ:الثاني

علىقد!ناركبوهاإذا)3(التيالفلكالمرادانعلىدليلذلكعقب

ركوبهماحدهحا:.وجهينمنأ4"عليهملنعمهفذكرهم،إغراقهم

.الغرقمنركوبهاب()ظ/45عنديسلمهمان:والثانيإياها،

ممالكمضردئهوب>:تعالىقوله-ايضا-الاستدلالهذاونظير

لسدغوجعلأتحمئالجبالمنلكووخسرظئلأب()ق/61ضلف

والسرابيل81[:]العحل(باس!مدقيكووسربيلآلخرتقنملسرببر

سبسحانهيانهاخبروقد،لهممصنوعةوهىيلبسونها،التيالثياب.هي

>وأدلهأتعالىقولهونظيره،بعملهمسرابيلصارتنحاوإجاعلها،هو

08[:]النحل<بيوتالالغصجلودمنلكووجعلسكنابيوت!غمغلكمجعل

لوتاصارتهـإنما،الخيام:هيالانعامجلودمنالتيوالبيوت

يعملهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

حا)ق(.

حا)ق(.

)ق(.سمطتمن

بها...!ا.عليهم"نعصه)دق(:
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.الصورةلاالمادةكلههذامنالمراد:قلتفإذ

عليها،الخلقاطلقالتيالأسماءهذهتستحقلاالمادة.قلت

اخيروقدبها،صورهاوقيامعملهابعدا،لعسماءهذهتستحقوإنما

اعلم.والله،الحال5هذفيلهمخلوقةانها

)1(فائدة

دون"الياء"ونحوه"يكرمني":منالضميرأذعلىيدلالذي

:وجوهمعها"النودط")2(

وأكرمه.أكرمك:فيوالغائ!المخاطبضميرعلىالقياسط:أحدها

وحدها؟الياءهواتهوأخ!"أني(":قولكفيالضميراذ:الثانى

افيوسماكاأكثرها،فيوجوازأبعضها،فياختياراالنونلسقوط

احدهحا.يسقطوالمالحرفينهوالضميركانولوبعضها،

"من":وهيالجرحروفبعضفيالنوذهذهإدخالهم:الثالث

وسائر"فىو"""إليفيلاطردتالضميرمناجزغكانتولو"،و"عن

الجر)3(01ح!وف

ا.والاسحاء؟الحروفببعضاختصاصهاوجهفماةقلتفإن

منلهالمضارعةوالحروفالفعلفصلارادواأنهم:لجوابو

اكثرفيوهي،ا،نفصالعلامةفالحقوها"الياء"،إلىالاضافةتوهم

علامةإلاالكلامفييوجدلافإنه،التنوينوهو،ساكنةنونالكلام

)1(

،2(

،3(

491،.ص/)الفكر":"نتائج

"ما".إ:"الحخيريةوفيود،،)ظقيليست

إ-الجا!ةالحروف"سائر)ق(:
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ايذائاباللامالحعرفةالقوافيفيالحقوهاولذلك،الاسملانفصال

ولذلكوالذزفن)2(،العتابن)أ"نحو:،بعدهمحاوانفصالهالبه!تبتمام

كقولهم:العلامهمنالاسمفصلارادواحينالانكارعلامةقبلزادوها

فصلارادانه:هذاووجهإنيه)3".اجليبيب:الانصاريةوقول!إنيهازيا

جمع،علامةاوالاسمتمام"من)انهايتوهملاكي(الحالعلامةعنلاسم

لسكونها،الوصلالفعليهاوادخل،زائدةبنوذوبينهاالاسمبينففصل

النونتخصيصاصلهممنكانفلما،الساكنينلالتقاءبالكسرحركهاثم

إلىالإضافةعنضارعهوماالفعلفصلوارادواا،نفصال)6(،بعلامة

ساكنةلكانتالياءسكوذولولا،الساكنةالنونبهذهجاءوا"الباء"

الساكنين.لالتقاءكسروهاولكلنهم،كالتنوين

فائد*)7(

،1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

الجر:حرفعندالاستفهامية"ما"منالالفحذففيالسر

(:)صى/"ه":"ديوائهجريرقولفى

أصابنلقدةاصبثإنوقوليوالعتابنعاذلاللومأقلي

وتمامه:؟العجاحرجزفي

7؟الذرفنالذموعهاجماصاحيا؟7

يعيش.لابن)9/33(":الحفصلو"شرح)2/992(،:"الكتاب!:انظر

وسنده-عنهاللهرضي-الالملحيبرزةأبيحديثمن422()4/:أحصداخرجه

صحيح.

و"الحخيريةا.ود()ظمنساقطهناإلىا[..أزيا.:"كقولهم:قولهمن

)ق(.من

ولا)ق(فيولشت1ا"واجا:المطبوعةوفىألبينها،لمكلحة)ظ(فيبعدها

."واديا!:)د(وفي،[""النهتائج

91(.)ص/لاالفكر":"نتائج
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قولهم:معنىلأن؛الالففحذفوا،للحعنىاللفظصثاكلةرادواأنهم

و"حتامشيء،ايإلى"؟تذهبو"إ،مشيكا،ايفي"؟تركب"فيم

الجارمعالألففحذفوا،ونحوهتستمر،كاييماأيححى"؟ترجعلا

الكلمةاتبقىكيلا)1(والرفعالنصبحالفييحذفوهاولمأق/162(

اعتمدتمضافاسماوالجرحرفبهااتصلافاذاواحد،حرفيعلى

.واحدةكلمةبمنزلةوالمخفوضالخافضلاذ،عليه

احذفوااذاولكن،الخفضموضعغيرفيالألفحذفواوربما

الحذفكثرفلماالامر؟وماالخبر؟ما:ايزيد؟يامهفيقولوذ:الخبر

عليها.لتقفالسكستهاءمنلابدولكن،اللفظفيكثرالمعنىفي

منافاقتصرواامرؤ؟ياهذاما:الأصلكاذ"مهيم":قولهمومنه

1أظ/146(والذي.والحذفالاختصاركايةوهذا،حرفعلىكلمةكل

والمسؤولطاالمسؤولحاللدلالةاللبسمنامنهم:ذلكعلىشجعهم

يفهمما"مهيم".قولهمنالمخاطبأ2(فيفهم،المحذوفعلىعنه

ا"،7شي"ايفي"اي!ثي"،:قولهمهذاونظير.الاريعالكلماتتلكمن

.ا"اللهو"ايحنفي"اللهو"م

)3(بديعةفائدة

(!إع!يمالرحمنأشذعلىأجهمكأشيع!مندرئم>:وجلعزقوله

ومنه،تابعهايبعضا،بعضهاشايعالتيالفرقةلشيعة)4(:96[:]مريم

)1(

)2(

)3(

الح(

خطا.وهوإوالجرلما:()ق

"فهم[".ود(:)ظ

.(أص/891الفكر"."نتائج

ود(01أظمنسقطت
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همالأشحاعان:والأشياعالسيعةبينفالفرق،الاتياع:اي،الأشياع

وكالببعضحابعضهمتببع:ايتشايعوا،الذينالقوموالشيعة،الحتع

الايةكهذه،كذلكإلالقرانفييردلمولعله،الذمفييستعحلما

وقوله1[ه9:]الانعابمشيعا<وكانوديعهمفرقواالذينإق>:تعالىوكقوله

.[ه؟ة]سبأ<قحنمنبألسمياعهمفعلكماذحوقماويتنئجموحجاح>:لىتعا

التيوالإساعةالشياعمن"الشيعة"لفظفيلما-اعلم-واللهوذلك

علىإلا"الشيعا"لفظيطلقلاولهذا؛والاجتماعالائلافضدهي

فرق!كلم!لشنزعن:والمعخى،واختلافهملتفرقهم؛الفحلالفرق

إشارةوفيهالنار،فيفنلقيهمفساداوأعظمهماللهعلىعتوااشدهم

لهمتبعاالاتباعتكونثمأولا)1(،ال!ساداتإلىيتوجهالعذابانإلى

الدنيا.فيلهمتبغاكانواكما،فيه

:ابوالفيهللنحاةأبر<أيخهئم>و

"لننزعن("لعملولمخبرهواشدمبتدا،إنه:الخليلقول:احدها

الرحمنعلىاشدايهم:فيهيقالالذيوالمدير:،محكيلانه؟فيه

استفهامية.فأيهذاوعلىعتئا،

السابق،للفعلالتعليقجهةعلىزفعإنه:يونسقول:الثانى

تعلقكماالفعلعنالفعلفعلق،أحوكأيهمعلمت:قلتلوكما

.القلوحباحال

الضم،علىمبنيهموصولةهنا"أي("إن:سيبويهقول!الثالث

هوايهم:الكلاماصلىوعندهصلتها،صدرحذفلبنائهاوالمسوغ

بالغاياتلهاتححبيهاالضمعلىئنيتالصلةصدرحذففلمااشد،

)ق،.في)1(ليست
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منواحدكلوعلىو"بعد"،!"قبل"مضمافاتهاأ(أحذفتقدالتن

الله.شاءإنالصحيحنبينب(!ق/62ئمنذكرهاإشكالاتالأقوال

امو!؟ستةيلزمهافقجل:الخليلقولفأما

الموصول!حذف:احدها

الصلة.حذف.الئاني

اثد،)2(ايهم:لهميقالالذين:تمديرهلأنالعائد!حذف:الثالث

يكونإنمافإنهالقولمنيحذفماواما.باللغةفيهلناعهدلاوهذا

>وأتملبهكة:تعالىقولهنحولموصولصلةكونهعنمجرداقولا

قائلين.اويقولوذ:أي[39:]الانعام<أنفس!مأضرصإدذيهضباسطو

للهإلىلقربوناإلانغبدهتمماولمحلبدون!حمتأتخذواوالذممت>:ومثله

.3[!]الزمرلفتنئ(

يصير:فإنه،الكلاميستقملمهكذاالمحذوفقددإذاانه:الرابع

فاسد،وهذا،أسد<يهئم>:فيهميقالالذينشيعإ(صمنلننزعف>

مناواشدنفسههوبلشد<،ئهتم>:فيهيقاللاالحخزوعذلكفإن

فتأمله.،نزعهبعدالا!تتفهامعليهيقعفلا،الرحمنعلىالشيعةاشد

علىوالقولالعلمافعالبعدإلايقعلاالاستفهاماذ:الخامس

عندكا!يد"علحت:تقول،الافعالمنغيرهبعدايقعولا،الحكاية

و"ننزعن"يجز،لمعمرو"،اما!يد"ضربت:قلتولوعمرو"،ام

ا.العلمأفعالمنلجس

)1(

)21

("ا.)ق(:"صدقت

".أيهمةيقال9أق(:
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نايصحولاموصولةإلاتكنلمقام"،ايهم"ضربت:قلتفإذا

ذلكمثلتوهموإنحاقام"،ايهم؟فيهيقالالذي"ضربت:يقال

حملهانمتوهمفيتوهم،مستقيحةأخرىلجهةصالخااللفظلكوذ

لوانه:عليهيدلوالذي.يستقيمب()ظ/46الاخرىالجهةعلى

يجز.لماخرىجهةلهليرصريخااستفهاماموضعهقدرت

:بخلافيجز،لمعمرو"،امعندكاريد"ضربت:قلتفلو

معالكلاملجازاستفهافا؛"ايهم"كاذفلو"،عندكايهم"ضربت

العلمافعاليعدإلاالاستفهاميقعلموإنمابمعناهما،الذىالاستفهام

انشائية،اوكانتخبريةجحلبماكلبهيحكىفلأنه؛القولأما؛والقول

مستعلضاالاستفهاملكوذالاسفهامبعدهاوفإنحا؛العلمافعالواما

أعلمني.:معناهكان،عمرو"امعندك"ازيد:قلتإذافكأنك،به

علمت:معناهكادطعمرو"،امعندكازيد"علمت:قلتوإذا

لأنه؛العلمبعدالاسحفهاموقوعصحفلهذااستحلامه،ماتطلب

ووجه.بابهمنلكونهماعليهماوالظن)1"الحسبانحمللم،استحلام

لغيرها.ليسشانلهافجعل،العلمافعالاستعمالكئرة:وهواخر

يدللاحذف،الايةفيقدرهالذيالحذفهذاان:السادس

كاذالمنزلةبهذهكانحذفوكل،الوضعمجهولفهو،سباقعليه

الغيب.علمبابمنتقديره

يكونإنماالتعليقفإنظاهر،فإشكاله،يونس)ق/163(قولواما

ولاكيرها.دون)2(والحسبانوالطنالعلمنحو،القلوبافعالفي

."بلحسااة:()ظ(1)

.("بلحساا):(أظ،2)
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استفهاما،"ايهم"تكونانعلى،قام"ايهم"ضربت:تقولانيجوز

فيههالعملعنالفعلعلقوقد

يوجدولمالنطائر،عنخارجبناءانهفإشكاله،1سيبويهقولواما

لههشاهداللغةفي

منبشاهدعليهاستشهدلوسيبويهذكرهماالسهيلي)1(:اقال

بهنعدللملهشاهدافصيحدرفيبعدهوجدنااونثر،اونظم

لمخالف!ه)2"بنيمانجدلمولكناطولأ؛اعليهلغيرهرأيناولاقولأ،

الكلاممنحذفانهنسلملافانا؛المخالفةهذهمثللاسيما،غيره

شيء.

اخوك؟.هوايهم:والتقدير،ولابدحذفإنه:قالوإذ

اخوك،برجل"مررتفيقولو:،النكرةفييبنوالملم)3":فيقال

بهذا"ايا"خصواولم،وابوكأخوكهوتايابوك"،رجلىرايتةأو

وجدناومتى؟للحذفيبنىثمصلتهمنيحذفاذالاسماءسائردون

ذلكاجلمنبالجملةالحوصوفيبنىلميحذفالجملةمنشيئا

مضاركاولاالحرفلمعنىمتضمنايجعلهلاالحذفوذلك؟الحذف

"اي".فيعدمتوقداليناءعلةوهذه.له

انهوذلك،شرحإلىيحتاجلكنه،الخليلقولوالحختار:قال

ولكنه؛القولمعنىتقديرمنألح"الوهمإلىيسبقمابالحكايةيردلم

)1(

،2(

،3(

)4(

.(لم!ى/8191:الفكرلا"نتائج

)ظ(.فيمحرفةالععارة

له(".9)ق(:

أ."!الفيم:ود()ظ
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بعدتحكيهكحااي"دافياصلهوالذيالاستفهاملفظحكايةأراد

فقدقعد"؟أمزيد"اقامو:اخوك"؟منعلمت"قد:قلتإذاالعلم

الاختصاممعثىلبقاء،الفعلدخولقبلحالهعلىالكلامتركب

ذلكلان؛استفهاموهيفيهاموجوداكانالذي"أي"فيوالتعيين

لفظحكواكحاخبزا،أوكانتاستفهامالهوضعتالذيهوالحعنى

أيتهاو"ارحمنا"الرجلايهالياغفر"اللهم:قولهمفيالنداء

فيالحوجودوالاختصاصبالخعجينإشعاراهذالفظفنحكي"،العصابة

ذهبوإنالاستفهامفيحالهحكيتهذا،وكذلكالنلاء.حال

لوجودالداء)1(،ذهبوإنالنداءفيحالهحكيتكحا،الاستفهام

فيه.والخعجينالاختصاصمعنى

أفعالمنيكنلموإن،حق"ملغىالفعل"إن:يونسوقول:قال

.للاختصاصلاستفهاملفظحكايةمنقدمناهماإلغائهوعلة،القلب

اخوك"،هو)3"أيهم"ضربت:وقلتالضلةأ2(لفظأتحمبفإذا

لوجود)ظ/147(الخبرمعنىفيهوغلب،الاستفهاممضارعةزالب

.بعدهالتامةالصلة

(!فيخقلبونمنقلبماىظموالذينوسيع!:تعالىقولهواما:قال

ب"سيعلم".لاب"ينقلبون"منصوبةأثهاعلىوإجماعهم227[]الشعراء:

جهةعلىب(أق/63ب"سيعلم"منصوبةتكوننفيهايتصؤركانوقد

.محذوفوالعائدصلتها،والجحلة،مو!ولةتكونولكن،الاستفهام

ود(.)ظمنساقطهعاإلى!!..هذاإوكذلك:قولهمن)1(

".العلةإ:ود()ظ)2(

(.*ق!)3(
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الصوصولالاسمأذعلىاقحناهودليل،اصلخاهاصلهذامنمنعولكن

يجز"لمالمصدر،ذلكمنمشتقبفعلووصلالمصدر،بهعنيإذا

وتبيينه،الصوصولإيضاج:وهي،الصلةامنالمطلوبةالفائدةلعدم

لفظاهوكأنهلانه؛لفظهمنالمشتق)1"فعلهيوضحلاوالمصدر

.تقدمكماالانواعالمختلففيإلا،ومعئى

يمعنىتكونلا"ايا"ان:وهوهذا،مناقوىاخرووجه:قال

ذإالدا!"،فيايهم"لقيت:فحقول،معرفةإلىتضافحتى"الذي"

ينكر،لاو"الذي("،نكرةوهو"الذي"ابمعنىيكونانالمحالمن

"اي".فيعلحهيبنىاصلوهذا

"أي"أ2(:معنىتحقيقفيضر:فاثدة

إلىالكلامجميعفيداجعمكردةو"ياء""الف"لفظانوهو

لضوئها؛"،الشمس"إياة:فمنه،غحرهمنللشيءوالتمييزالتعيينمعنى

خرج:ومنه،العلامة:ا،ية:ومنهكيرها،منويميؤهايبينهاي!نه

ومنه:،غيرهمعنبهايتميزونالتيبجماعتهم:اي،بايتهمالقوم

امرىءقولومنه.ئميرهوشيئالتتبينتلبئت:اي،بالمكانتأييت

ا!قيس:

311(يائسغيرإئكوتأيحابسوفوفبالديارقص

محققه.اثتكماا"بفعله:وألاولىو"النتابج،الأصولفيكذا1(لد

252(.-002أص/:الفكر""نتائج2(لد

والشعراء"ة"الشعرفيانظر!،صحابى،الكنديعابسبنالقيسلامرىءالبيت31(

64(.)1/:"الإصابةولا(،الإصابةبهامش-601)1/:"ا،ستيعابولا092(،)ص/

آيس"."عير:وف!ها
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الكمئبةوقال

صصاغر)1(غيرإنكوتاي%

،مقدممفعولالكلامأكثرفيلأنه؛المضمراتفي"إياك(1ومنه

)2(تمجيزهعلىوحرضا،تعيينهإلىقصذافعلهعلىيتقدمإنماوالمفعول

في:تقدمولذلك،غيرهالىالذهابعنللذهنوصرفا،غيرهمن

وتحقيقالإخلاصىمعرضفيواردالكلامإذفعجد(؛لا>

اختصتولهذا،بغيرهالتعلقعنالاوهامعوارضونفيالوحدانجة

يا)3":وكذلكوتعيينا،لهتمييزا"واللام"الألففيهمابنداء"أي"

عنه،واحلصهانفسكميز:ايوالأسد)؟"،المراءإياك:ومنهزيد،

.ضوف:أي،عهن(""عندي:كقولكتفسيؤا،"أي"وقوع:ومنه

رجل"،ايبرجل"مررتنحو:قبلها،لمانعتاوقوعهاوأما

رجلاي:الأصلكأن،الاستفهام(من)الصفةإلىتدرجتفإنما

دخلهوإنحا،والتهويلالتفخيمبهيرادالذيالاستفهامعلىهو؟

محافكأنه،لوصفهوالاحاطةالعجزإظهاريريدوذلأنهم؛التفخجم

)1(

)2(

)3(

)4(

225(:)1/ة""ديوانهفيكحاوصدره

زائز!ووؤفبالايارقفء؟

وهذا،الشعريسرقكاذإنه:و!ال092(،)ص/:والشعراء""الشعر؟وانظر

القافجة.وكيرالميسامرىءمنسوقهمماالبيت

.""تبيينه:"و!النتائجا"ئميزه:()ق

فىالنداءحروفمنحرفالفظهابعضصير"ولذلك"النتائج".فىالعبا!ة

."...:قولك

،...فإنهالحراءإياكف!ياك:الشاهدأرادالقيمابنولعلالاسد""الحراد)ق(:

الأسد.ياكوإ:اي،والأسد:وقوله

إلى".الصفة"من)ق(:
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هوالذيالاستفهامبابفيفأدخلوه.كنههيجهلمإذ)1عنهيستفهم

1-2-(ألقا!عهماسبارعة+%%*؟>جاء:الذلك.يجهللمااموضوع

لاإئها:ي2[-1:]الحاقة<أا)ص؟5إلمخاقةماأ-6*سىقة>وا2[-أ:]القارعة

للشيءوالتعطيمالتفخيمبالبفياللفطهذاثبتفلمابوصفها،يحاط

بابفيواجروه،التعتبابفيادخلو!حتى،الوصفمنقرب

درمثه:.قبله؟16(الى/ماعنالإعراب

ص!2(قطالذئبيترهلبمذقيجا-واك!

الذئب.رايتكنتإذ،الذئبلوذافيفإنه:اي

مناحسنالتقديروهذاالاسد"،رايتهلارسبفا"مررت:ومنه

:ايمحذوفقولوهومقدر،وصفمعمولإنه:النحويينبعضقول

-)3(.
فتامله.وابلغاحسنلكذكرتهوما،كذارايتهل:!يهممول

جليلةفافدة

اقسالم:-وتعالىلبارك-الربعلىخبزااوإصفةيجرىما

وموجود،ذات،:كقولك،الذاتنفسإلىيرجعماأحدها:

اوشيء.

ود(01)ظمنسقطت11(

؟صدده21(

ايواخخلطالاللامجنإذاحتى!ا

،3(؟01/0):و"اللاذ!،)66(!قمشاهد،الانصاف9انظر،نسبقفيواختلف

.(2/4501):"و"الكامل

بالحاء.الممزوجالل!بن:والمذق

"."مفحول:)ق()3(
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والسحيع.،والقدير4كالعليم؟معنويةصفاتالىيرجعما:الاني

)1".والرزاقالخالق:نحو،أفعالهإلىب(47)ظ/يرجعما:الثالث

ذإثبوئا؛تضمنهمنولابد،الححضالتنزيهإلىيرجعما:الرأبع

.السلامكالقدوسالمحض!؛العدمفيكماللا

جملةعلىالدالالاسم:وهو،الناساكئريذكرهولم:الخامس

لامعانعلىدالهو)6"بل،معينةبصفةتختصلاعديدةأوصافي

منالمجيد:فإنالصمد،،العظيمالمجيد،نحو:مفرد،معنىعلى

فإنههذا،علىيدلولفظه؟الكمالصفاتمنمتعذدةبصفاتاتصف

والعفار"31(،المرخ"استمجد:فمنه،والزيادةوالكثرةللسعةموضوع

لمعتهللعرشصفةالمجيد،العرشرب:ومنهعلفا.الناقمةوأمجد

وشرفه.وعظمه

علىاللهمنالصلاةبطلبمقترناالاسمهذاجاءكيفوتأمل

لسعةوالتعزضالحزيدطلبمقامفيلانهمج!ج؛علمناهكمارسوله

كما،يقتضيهباسمالمطلوبهذافيفاتى،ودوامهوكثرتهالعطاء

يحسن:ولا"،الرجمالغفورأنتإنكوارحمنيلي"اغفر:تقول

بأسمائهإليهالمتوسلإلىراجعفهوالبصير"،السميعأنت"إنك

إليه.وأحبهاالوسائلأقربمنوهو،وصفاته

."ذقالرا":(د)(1)

.(ق)ف!ليست(2)

شجردالكل:المثلفيويقال،الوريسريعالثجر،مننوعوالعفار.الحرخ)3(

والعفار".الحرخواستمجد،نار

.(332.568)ص/:"موس!القا:انطر
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بياذا1"الظووالرمذي!2(:"المسند")1(فيالذإيالحديثومنه

إلهلالحمد1لكبأنأشالكإني"اللهم:ومنه(")3(والإكرامالجلال

فهذا(،")ا!والإكراملجلال1ياذاوالأرضلسعموات1بدفيالمنانأنتإلا

،المنانهوإلاإلةلا)6(الذيوانه(بححده)إليهوتوسللهسؤال

واعطمهبالاجابةذلكحقوما،وصفاتهبأسحائهإليهتوسلفهو

إليهاشرناالتوحيدابوابمنعطيمبابوهذا،المسؤولعندموقغا

الله.بصرهلمنفتحوقد،إشارة

الحتضمنبالاسم--تعالىوصفهوهوالمقصود،إلىولرجع

.الكحالصفاتمنكتيرةبصفاتتصفمنفالعظيم؟عديدةلصفات

ا.سؤددهفيكملالذيالسيدهوعاس)7":ابناقالالصمد،وكذلك

عكرمة:وقال.سؤددهاتتهىالذيالسيدب()ق/64هو:وائلابووقال

السؤددإليهينتهيالذي:الزجاجقالوكذلكاحد،فوقهليسالذي

شي؟.كللهصمدفقد

)1(

)2(

)3(

)!(

)5(

)6(

)7(

.-عنهاللهرضي-عامربناربيعةحديثمن(177)؟/

-.عنهاللهرضي-مالكبنأنسحديثم!)25!3(رقم

طرقه،بصجموعيصحوالحديثعمر،وابنهريرةأبي!وايةم!الحديثوجاء

الشاف!:و"الكاف693(،)3/593-الكشاف!:أحاديثدتخريجوانظر.

(.الكشافمع-162/الح

(1"ه)3/ا:وأحيد،52()3/:والنسائي،()5914رقمداودأبوأخرجه

.-عنهادله!ضي-أنسحديثم!،وغيرهم

رقم"المخارةأفيوالفياء)39"(،رقمحباذابنصححهوالحديث

)3"أ(.

ا.لماوبححده":ود()ظ

.()قفىليست

.(137)6/:الحعمور"و"الدر،(لأ!4-21/437)-"الطبريتفسير9:انظر
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الصمدأذ،اللغةأهلبينخلاف"لاأأ":الأنباريابنوقال

حوائجهمفيالناسإليهيصمدالذياحد،فوفهليسالذيالسيد

فهووالقصدالجحعمنفإنههذا،علىيدلوا!حتقاقه".وأمورهم

اصلهوهذاالسؤدد،صفاتفيهواجتحعت،نحوهالقصدجتمعالذي

:قالكماأ2(اللغةفي

الصمد)3"وبالسيديربوعبنبعمرواسدينيبخيريالناعيبكرالا

إليه،القاصدينقصدلاجتماعبالصحد؟:اشرافهاتسحيوالعرب

فحه.السيادةصفاتواجتماع

والوصفينالاسمينأحد)"(اقترانمنتحصلصفه:السادس

"العفو)الحميد،الغني:نحومفرديهماعلىزائدقدروذلكبالاحر،

والأسماءالمقترنةالصفاتعامةوهكذا4المجيدالحميدالقدير،

واجتماع،كذلكوالحمد،كمالصفةالغنيفإن،القرانفيالمزدوجة

وئناء،حفدهمنوثنا!،غناهمنثناءفلهاخر،كمالالح!صدمعالغنى

و[لعزيزالمجيد)6"،والحميدالقدير،العفو:وكذلكاجتحاعهما.من

.المعارفأسرفمنفإنهكأمله؛الحكيم

-تعالى-اوصافهفيتدخلفلاالححض؟السلبصفاتواما

بالريوبيةلانفرادهالمتضحن!"الاحد"؛لثبوتمتضضنةتكودطانإلا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/83(.":الاسكلحاتمعانيفي"الزاهركابهفي

)ق(.!بلتلمااللغة!في

)46(.رقم"الزاهرلاهامشوانظرواحدلغيرنسب

0.01اقتراذ.في!صفةود(ة)ق

"الغفورلما.ت()ق

)د(.منساقطهناإلى."..الصفاتعامة"وهكذا:قولهمن
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ئضادنقصيكلمنلبراءتهأ()ظ/"4المتضمنو"السلام"،والآلهية

ا:تعالىكقولهثبوئالتضأتنهاهو؛بالشئوبعنهالاخباروكذلكلحكماله

وقيوميط،حباتهلكحالمخضمنفانه255[:]البقرة!لالؤم!ه<سخةلاتاخذه>

لكمالمتضمن"3[.]قإقييزا(لغوبوما!سنا!ن>:تعالىقولهوكذلك

ولا!ألأرض!فذرومثقالمنرفيعنيعزبوما>:قولهوكذلك.قدرته

لخ>:تعالىقولهوكذلك،علحهلتأحالمتضمن61[:]يونس(السما

وغاه،صحديتهلكحالمتضمن3[:ا]الإخلاصلولد؟قيغ+/(ولمجملد

[4]ا،خلا!س:(!*:!!أحد!فوالهكلأيكن>ولم:قولهوكذلك

،>:تعالىقولهوكذلك،لهنظيرلاوانهبكصالهلتفرده)1(متضمن

ذاعنجلوانه،لعطمتهمتضثنهـ1[3ت]الانعاملائفحر(تذهـ!ه

مننفسهبهماوصفكلفيمأطردوهذابه،1يحاطبحيثيدرك

أ،.السلوب

امور:اهنايعلماذويجب

ممااوسع--تعالىعنهالإخباربابفييدخلمااذاحدها:

بنفسه،والقاأتموالحوجود،كالتى،،وصفاةأاسماأتهبابفييدخل

العلى.وصفاتهالحسنىاسمائهفييدخلولا،عنهبهيخبرهذا)2(فإن

تدخللم؛ونقصكمالإلىمنقسحةكانتإذالصفهاذةالثاني

كالمريد،وهذاكمالها،منهاعليهيطلقبلاسصائه،فيبمطلقها

اسحائه،فيتدخللاالالفاظهذهفإنا")ق/65،والصانع،والفاعل

يريد،لماالفعالهوبل،الاطلاقعندبالصانعسصاهمنغلطولهذا

"-لتفردهعلمهدامتضمنود(ة)ظ)1(

)ق(.من)2"

2"4



منتفسهعلىأطلقإنماولهذا،منقسحةوالصنعوالفعلالإرادةفإن

وخبزا.فعلاأكملهذلك

منهلهيسبقأنمقيدابالفعلعنهالاخبارمنيلزملاأله:الئالث

الحسنى:اسمائهمنفجعل،المتأخرينبعضفيهكلطكما،مطلقاسم

يطلقلمالاسماءهذهفإن-قولهعنالدهتعالى-الماكرالفاتنالمضل

يسمىانيجوزفلا،معينةمخصوصةافعالإلامنها--سبحانهعليه

اعلم.وأدله،الحطلقةبأسحائها

لابهاوالوصف،وصافوأعلامهيالحسثىأسماءهأذ:الرابع

اوصافهملالن؛علميتهمتنافيفإنهاالعباداوصافبخلاف،العلميةينافي

ه-تعالى-أوصافهبخلاف،المختصةالعلحيةفنافتهاسئكه

الذاتعلىدلالة؛دلالاتلهأسحائهمنالاسمأن:الخامس

الصفةعلىودلالة،بالتضمندهما!علىودلالة؛بالمطابقةوالصفة

باللزوم.الاخرى

حيثمن1(اعتبارما:اعتبارانلهاالحسنىاسماءهأن:السادس

مترادفةالأولبالأعتبارفهي،الصفاتحيثمنواعتبار)2(،الذات

متباينة.الثانيوبالاعتبار

توقيفي،و[لصفاتالأسماءبابفيعليهمائطلقأن:لسابع1

كالقديم،توقيفيا،يكونأنيجبلاالإخبارمنعليهيطلقوما

محألةفيالخطابفصلفهذا.بنفسهوالقائموالموجود،والشيء،

)ظ(.من)1(سقطت

الاسحاء!.)الظاهرةفوق!ا:كتبثم"الصفات")ق(ة)2(
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لممابعضأأ"منهاعليهيطلقأنيجوزاوتوقيفيةهيهل؟اسمائه

السمع.بهيرد

المصدرمنهيشتقانجاز؟عليهأطلقإذاالاسمان:الثامن

القدير،البصيرالسميعنحو:ومصدزا؛فعلأعنهبهفيخبر،والفعل

،بالأفعالعضهويخبر،والقدرةوالبصرالسمعاسم!2"منهعليهيطلق

دص؟*(لفددون>فمدرنافنعم1[.:]الحجادلة(دله>ثدسع:نحوذلكمن

عنهيخبرلملازفاكانفإنمتعديا،الفعلكانإنهذا23[.]المرسلات

فلا3(،أالفعلدونلمصدروالاسمعليهيطلقبل،الحي:نحو،به

حيي.:يقال

وصفاته،اسحائهعنصادرة--تعالىالربافعالان:التاسع

عنفعاله--تعالىفالرلث،افعال!معنصادرةالمخلوقينوالصماء

(ب)ظ/48بعدالاسماءلهفاشتفت،فعالهاعنكمالهوالمخلوق+كماله

عنافعالهفحصلتكاملأ،يزللم-تعالى-فالرب.بالفعلكملان

كملكمالهعنصادرةفافعاله،وصفاتهبذاتهكامللانه؟كماله

يه.اللائقالكمالفكملفعلوالمخلوق،ففعل

بكلللعلماصلبهاوالعلمالحسنىالأسماءإحصاءالعاشمر:

وا--تعالىلهخلفاقكوذانإما:سواهالمعلوماتفإن،معلوم

الخلقب()ق/65ومصدر،شرعهبماعلماو،كونهبماعلمإماأمرا،

المقتضىارتباطبهامرتبطانوهما،الحسنىأسمائهعنو[لأمر

)2(

)3(

)ق(.فىليست

)ق(.من

ود(.ا)!طفيليست،الفعل"د!ذ
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أ"،!سنأكلهوهذا،ال!شىاسمائهعنمصد!هكلهفالامر،بمقتضيه

إليهموالإحسانبهموالرححةوالرأفةالعبادمصالحعنيخرجلا

وحكمةمصلحةكثهفأمرهعنه،ونهاهمبهأمرهمبمابتكميلهم

لاكلهوفعله،الحسنىأسماؤهمصدرهإذواحسان،ولطفورحمة

أسماؤهمصدرهإذ؛والرحمهوالحصلحة،والحكمةالعدلعنيخرج

ولاباطلاحلقهيخلقولم،عبثولاخلقهفيتفاوتفلا،الحسنى

سواهمنفوجود،فبإيجادهسواهموجودكلاذوكماعبثأ،ولاسحدى

بهالعلمفكذلك،لخالقهالمخلوقالمفعولتبعلوجودهتابع

اصلواحصاؤهابأسمائهفالعلم،سواهمابكلللعلماصل-تعالى-

جميعاحصىللمخلوقينبغيكماأسماءهأحصىفمن،لعلوملسائر

المعلوماتلان؟معلومكللإحصاءأصلأسمائهإحصاءإذ؛العلوم

علحهعنوالامرالخلقصدوروتأملبها،ومرتبطةمقحضاهامنهي

الواقعالخلللانتفاونا؛ولاخللافيهاتجدلاولهذا"لعالىوحكمته

حكمته.لعدماوبهلجهلهيكوذذإما:يفعلهاوالعبدبهيأمرفيما

خللأمرهولافعلهيلحقفلاالحكيمالعليمفهو--تعالىالربوأما

تناقض.ولاتفاوتولا

ذلكغيراسمفيهاليسحسنىكلهااسماءهأذعشر:الحادي

نحو:،الفعلباعتبارعليهيطلقماأسمائهمنأذتقدمولمحدأصلأ،

كلهاافعالهأنعلىيدلوهذا،والمميتوالمحع!والرزاقالخالق

ولماسم،مخهلهلاستقالشرفعللولانهفيها؛شرلامحضةخيرات

لافكماإليه،ليسفالشز،باطلوهذا،حسنىكلهااسماؤهتكن

".)1()د(:"مصد!حسن
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ليسفالشز،افعالهفييدخللا-ذاتهيلحقولاصفاتهفييدخل

وفرقط.مفعولاتهفييدخلوإنماوصفاو،فعلاإليهيضافلا،إليه

الذيبفعلهلا،لهالمباينبمفعولهقائمفالشر،والمفعولالفعلبين

فيهورلت،المتكلمينمنكثيرعلىخفي)1"فإنههذافتأمل،فعلههو

بإذنه،فيهاختلفوالماالحقأهلاللهوهدىأفهامإ،فيهوضلت،أقدام

محتقيم.إل!اصراطيشاءمنيهديوالله

وتعال!-تبارك-أسحائهإحصاءمراتببحان)2"فيعمثر:الثافي

النجاةومدار)3(السعادةقطبهووهذا،الجنةدخلاحصاهامنالتي

.والفلاح

وعددها.ألفاظهاإحصاء:الاولىالمرتبة

.ومدلولها)4"معانيهافهمأ:الئانيةالمرتبة

لحستىألا!آء>ودبه:تعالىقالكمابها،دعاؤهتالحالـةالموتبة

.[1"أ:]الأعرافا(66/)!ط<بهافاذعوة

.دةوعبائناءدعاء:حدهماأ:مرتبتانوهو

ومسألة.طلبدعاء:والثاني

لاولذلك،العلىوصفاتهالحسنىابأسحائهإلاعليهجممنىفلا

لياغفرذاتيااوشيء،يااوموجود،يا%يقالفلابها،إ،يسئل

لأ(.21لا-)2/91ةسيأتيماالبحثهذاقيوانظرود(،)ظمنسعطت)1(

)!(.من)2(

(.)قمنساقطو"هذا")د(،منساقطا!السعادةقطبحو"وهذا)3(

011""ومدا!كها:()ق(4)
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لذلكمقتضثايكوذباسممظلوبكلفييسئلبلوار!منىا!

أدعيةتاملومن.الاسمبذلكإليهمتوسلاالسائلفيكون،الصطلوب

وسلامهالله-صلواتوإمامهمخاتمهمسيماولا،الرسل)ظ/9؟أ(

لهذا.مطابقةوجدها-عليهم

الله؛باسماء)1(يتخلق:قالمنعبارةمنأولىالعبارةوهذه

بالتشئهالفلاسفةقولمنمنترعةوهي،سديدةبعبارةليمستفإنها

،برجانبنالحكمأبيعبارةمنهاوأحسن.الطاقةقدرعلىبالإلة)2"

الدعاءوهي،للقرانالمطابقةالعبارة:منهاواحسنالخعبد)3"،:وهي

عبارةإنكازاأشدها:أربعةفمراتبها.والسؤالللتعبدالصتضمن

التخلق،:قالمنعبارةمنهاواحسن.التشبهوهي:،الفلاسفة

الدعا-،:الجميعمنوأحسنالحعبد،:قالمنعبارةمنهاواحسن

.القرانلفظوهي

اللهعلىتطلقالتيالاسحاءفيالنظاراختلفعشر:الثالث

والملكوالقدير)؟(والعليموالبصيروالسميعكالحيالعباد،وعلى

ونحوها.

)1!

)2(

)3(

)؟(

)ق(:لايحعلق"!.

والصواب."..التشجهالفلسفة"الفلاسفةو)ق(:بالإلة"،الفلاسفةداود(:)ظ

!."المنيريةصنالحثبت

وتحرفتالجعيد،اوهيبرزخانالحكمالأن:الىمحرفة)ق(فيالعبا!ة

."برهان"اإلىود()ظفيأ"برجان

اللخحيمححدبنعبدالرحمنبنعبدالسلامالحكمأبوهو:بزجانوابن

13(،)؟/:الصزان،لسانة:فيترجمتهت)536(.المتصوفةاحد،الإشبيلي

.،4/6):"الأعلامو"

."والعزيز"ة،)ق
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فيصجازالعجد،فيحقيقةهي:المتكلمينمنطائفةفقالت

فساذا.واشدهاالأقوالاخبثوهوالجهميةغلاةقولوهذا،الرب

وهذاالعبد،فيمجازالربفيحقيقةانهاوهو:امقابلهالئاثي

الناشىء)أ".العباسابيقول

فيهما.حقيقةانها:الئالث

فيهماالحقيقتينواخخلاف.الصوابوهوالاكثرين)2(،قولوهذا

مايليقمنهاتعالىوللربفيهما.حقيقةكونهاعنيخرجهالا

لمأخذالتعرضموضعهذاوليس.يهيل!قامامنهاوللعبد،له3بجا

الإشارةالغرضفإنصحيحها،وتصحيحباطلهاوإبطال،الأقوالهذه

بسطهاالمقصودكانولو،البابهذافىمعرفتهااينبغيامورإلى

اكثر.اوسفرينلاستدعت

:اعتباراتثلاثةلهالنوعهذامنوالصفةالاسمان:عشرالرأبع

العجد-أويالربتقييدهعنالنظرقطعمعهوا،حيثمناعتار

به.مختصاالربإلىمضافااعتباره:الثانيالاعتبار

لذاتهالاسملزمفما،بهمقيذاالعبدإلىمضافااعتجارهتالثالث

وللعبد،بكمالهيليقمامنهوللربوالعبد،للربثابئاكان،وحقيقف

به.يلجقمامنه

)11

)2(

الحتكلحينكبا!!ن،الأنجاريشرشيربنمحمدبنعبداللهالعباسابوهو:

ت)392(.

04(.!14/:و"السير"29(،10/1بغداد":"تاريخ:انظر

حديثبخطكتبئمبجاضأد(وفي،"السنة)اهلا[:"الصخيريةوفي)ق(،من

ا".السنة،أهلمغاير
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والبصير4المسموعاتإدراكيلزمهالذيالسميعكاسموهذا

الأسماء،وسائروالقديروالعليم،المبصراترويةيلزمهالذيب()ق/66

بها.للموصوفوحمائقهامعاني!احصول:إطلاقهاصحةشرطفإذ

محذور،--تعالىللربفإثباتهلذاتها؛الأسحاءهذهلزمفما

يشابههم،ولاحلقهفيهأأ"يماثللاوجهعلىلهتثبثبل،بوجهفيه

صفاتوجحداسمائهفيالحدالمخلوقعلىلإطلاقهعنهنفاهفص!

ومن،بخلقهشبههفقدخلقهفيهيماثلوجهعلىلهاثبتهومن.كماله

خلقه،فيهيماثللاوجهعلىلهاثبتهومنكفر،فقدبخلقهاللهشبه

ودمالتشيهفرثمنبرىءفقد؟وعظمتهبجلالهيليقكمابل

السنة.اهلطريقوهذاالعطيل)2"،

حياةيلزمكما،اللهعننفيهوجبالعبدإلىلاضافتهاالصفةلزموما

يلزمماوكذلك.ذلكونحوالغذاءإلىو[لحاجةوالححنةالنوممنالعبد

وكذلك.بهيتصررماودفعبهينتفعماجلبفينفسهحركةمنإرادته

مفتقزابهمحمولأوكونه،عليهعالهوماإلىاحتباجهمنعلوهيلزمما

.-وتعالىتبارك-السلامالقدوسعننفيهيجبهذاكل،بهمحاطاإليه

يثيتلافإنهبها؛--تعالىاختصاصهجهةمنالصفةلزموما

والاحاطةب،)ظ/94والوجوبالقدميلزمهالذيكعلمه،بوجهللمخلوق

لامنها)3(بهيختصىمافإن،صفاتهوسائروإرادتهوقدرته،معلومبكل

.،!يماثله:ود()ظ،1)

ب!منخالصالجناتخرجالسنةاهلعقيدةأن()يعنن:هيحاش!ة)د،هامشفي)؟،

هذا".كيرفيمؤلفهمعناهذكر.والخشجيهالخعطلبينمن:أي،والفرثالدم

"بنفيها((.:)ق()3،
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كماوعقلتهاخبزاالقاعدةبهذهاحطتفإذا،1للمخلوقإثباتهيمكن

افةا:المتكلمينبلاءاصلهمااللتينالافتينمنخلصتينبغي

التصورمنحقهالحقامهذاوفيبإذافإنك؟االتشبيهوآفة،التعطيل

منفخلصت،حقيقةالعلىوالصفاتالحسنىالاسحاءللهاثبت

منافخلصب،ومشابهتهمالمخلوقينخصائصىعنهاوثفيت،التعطيل

هذافيإليهاترجعالتيجنتكجعلهوالحوضعهذافتدبر،التضبيه

.للصوابالحوفقوالله،الباب

اربعة:أمورلؤمهابموصوفيقامبمتىالصفةاانعشو:الخاممس

معنويان.وامرانلفظياذامران

منهاللموصوفئشتقان:فالثبوتي،اوسلبيثبوتي:فاللفظيان

.لغيرهالاشتقاقيحتنعان:والسلبي،اسم

إلىحكمهايعودأن:فالثبوتي،وسلبيئبوتي:والحعنويان

إلىحكمهايعودلاانه-والسلبيأعنه)1"،بهاويخبرالحوصوف

عته.خبزايكونولا،غيره

منفلنذكر،والصفاتالأسحاءمعرفةفيعطيمةقاعدةوهذه

هوكانبمخرقامتاذافإنها،الكلامصفة:وهيواحذامثالأذلك

دوناإليهحكمهاوعادبها،عنهواخبر،بهتقملممندونالمتكلم

وخاطبواخبروناجىونادىونهىوامرقال:فيقال)ق/167(،غيره

بهذهفيستدل،لغيرهالاحكامهذهوامتنعت،ذلكونحو،وكلمولكلم

قيامهاعدموعلىغيرهعنوسلبهابهالصفةاقيامعلىلأسماءوالاحكام

وهو،و[لجهميةالمعتؤلةعلىبهردواالذيالسنةاصلهووهذا،به

."..ويخبر.حكلحهايعود"أنهود(:)ظ)1(



وعك!ا.طرذاالأصولاصحمن

ولاحصرتحتتدخللاالحسنىالأسماءانعشر:السادس

علمفيبهااستألروصفاتاسحاء--تعالىللهفإند)1"، بعدلحد

الحديثفيكصا،موسلنيولاممربملكيعلمهالا،عندهالغيب

فيأقيلتهأو،نفسكبهسفيتلكهوآسمبكل"أسائك:الصحيح

ثلاثةاسماءهفجعل(")2(عندكالغيبعلمفيبهأستأثرتأو،كتابلث

:اقسام

غيرهم،اوعلائكتهمنشاءلمنفاظهر!،نفسهبهسمى:قسم

كتابه.بهينؤلولم

.عبادهإلىبهفتعرفكتابهبهانزل:وقسم

خلقه،مناحداعليهيطلعفلم،غيبهعلمفيبهاستأثر:وقسم

انفرادهالمرادوليس،بعلمهانفردت:ايبه""استأثرت:قالولهذا

كتايه.بهاانزلالتيالاسماءفيثابتالانفرادهذالأن؟بهبالتسمي

)1(

)2(

.تعددا""ولاخ()ق

والحاكم:)3/3!2("الإحساذ،:جاذ:وابن)1/193(،اححد:أخرجه

021(.)01/"الكبيرد:فىوالطبرافي،،فى92الارقميعلىوأبو905(،)1/

ابنعن،أبيهعن،عبدالرححنبنالقاسممعنأالخهنيسلمةابيطريق!ن

به.،عفالله-رضيمسعود

أنهالائحةعنونقل09؟()ص/"التعجيل"ةفىالحافظذكرهسلمةوابو

26()5/لاالم!ندا".شرح9فيشاكراححد:الشيخانواستظهر،مجهول

ثقة،وهو،الجهنيحمبداللهبن!وسى:انه)891،رقم!"الصتحيحةفيوالألجاني

8؟2،.-)6/لا؟2":الرسالةطبعةالمسعد-داعلىالمعلقونوتعقبهما

جانإبنوصححه)5/102(،العللإت9ةيالدارقطنيضعفهوالحديث

والحاكم.
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منعلي"فيفتح:الشفاعةحديثفيك!م!النبيقولهذاومن

وصفاتهبأسمائههي!6"المحامدوتلكالآ!")1(احسنهلابمامحامده

كمااأنتعليكثناءاحصي"لاع!جو:قولهومنه-.وتعالى-تبارك

امناسفاوتسعينتسعةدله"إذع!:قولهواما!("!3"نفسكعلىأثنيت

احصاها"م!:وقوله.واحدةجملةفالكلام")14(الجنةدخلاحصاها

مستقبهلى.خجرلاصفة(1الجنةدخل

دخلاحصامامنذشأنهامن،متعددةاسحاءلهلمعنى:و

كماوهذكيرها.اسحاءتعالىلهيكونانينفيلاوهذاءالجنة

لهيكوذاانهذاينفيفلاللجهاد،اعدهمقدمملوفيامئةلفلاذ:تقول

فيه.العلماءبينخلافلاوهذاالجهاد،الغيرمعدونسواهممصاليك

مفرداعليهيطلقمامنها--تعالىاسحاءهاانعشر:السابع

والعزيزاوالبصيروالسميعكالقديرالأسحاء،غالبوهوبغيرهومقترنا

،بغيرهومقترئامفردابهيدعىاذأ("ه)ظ/يسوغوهذا،والحكيم

اسم،كليفردوان،رحيمياغفو!يا،حكيمياعزيزيا:فتقول

والجمع.الإفىادلكيسوخبه)5"عنهوالخبرعليهالثناءفيوكذلك

والضارنكالما؛بمقابلهمقرونابل،بحفردهعليهيطلقمالاومنها

بالحعطيمقرونفإنه،مقابلهعنهذايفردأنيجوزفلا،والمنتقم

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

حديثمن)391(رقمومسلماخركما(،ومواضع-)؟؟رقمالخاريأخرجه

."الانعليهاأقدرلابمحا!د"قأحيده:اولفظه-عنهاللهرضي-أنس

"."تفي(:)ظفىقىاءلهاتحتمل

.-عنهااللهرضي-حائشةحديثمنوكيره)486(رقممسلمأخرجه

.-عهاللهرضي-!هـيرةأبيحديثمن2(6!قمالألأومسلم،2(لأرقم)36البخاريأخرحه

01"["وبه:ود()ظ
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المنتقم،العفو،النافعالضار،المانعالمعطيفهووالعفو،)1(والنافع

بماهذهمناسمكلاقترانفيالكمالب()ق/67لأن؛المذلالمعز

والتصرفالخلقوتدبيربالربوبيةالمنفردانه:يهيرادلأنه؛يقابله

جمحنى]أن[وأماوانتقافا.وعفواوضرا،ونفعاومنعا،عطاء:فيهم

الأسحاءفهذه.يسوغفلاوالاضرا!؛والانتقامالمنعبمجردعليه

يمتنعالذيالواحدالاسممجرىمنهاأ2"الاسمانتجريالمزدوجة

مجرىجاريةتعددتوإنفهيبعض،عنحروفه!ى)3"فصل

مقترنةإلاعليهتطلقولممفردةتجيءلمولذلكالواحد،الاسم

فاعلحه.

تكنلم؟بذلكاحبرتاو،مانعياضاريامذليا:قلتفلو

مقابله.تذكرخى!هحامداولاعليهمثن!ا

وصفات،كمالطصفات:انواعثلالةالصفاتانعشرةالثامن

]القسمة[الح(كانتوإننقصا،ولاكمالاتقتضيلاوصفات،نقص

باعتبارين.ونقضاكمالأيكونما:وهورابغاقسماتقتضيالتقديرية

،الأولبالقسموموصوفالثلاثةالأقسامعنمنره-تعالى-والرب

بأكملهاالصفاتمنموصوففهو،محضطكمالصفاتكلهافصفاته

احسنهيصفاتهعلىالدا!ةاسماؤهوهكذا.اكملهالكمالطمنوله

غيرهايقومولامنها،احسنالأسماءفيفليسواكملها،الاسماء

تفسيزاليحسبغيرهمنهاالالصسموتفسيرمعناها،يؤديولامقامها

لما.مانع"يا:الانهالفقرةفيوكذا4خطأ(!المانع:)ظ()1(

.!اي!سماء!:ود()ظ)2(

(.)قفيليست)3(

اثبث.ماوالصواب""ال!سمية:الأ!ولفي(الح
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والتفهيم.التقريبسبيلعلىهوبل،محضبمرادفي

امماححنكماليصفةكلمنسبحانهفلههذا؛اعرفتوإذأ

امنفله،نقصاوعيبشائبةعنوانزههوابعده،!حنىواتحهاكصلهو

لسميمو.الفقيهالعاقلدون:الخبير،العليم:الإدراكاتصفة

والناظر.اوالباصرالسامع:دوذ،البصير

والشفوق)9(الرقحق:دون،الودودالرحيمالير.اذالاحساصفاتوم!

وكذلك:.الضريفالرفيع:دون،العظيمالعلي:وكذلك!ونحوهحا

الفاعلدوذ:الحصور،البارىءوالخالق،السخيدوذ:،الكريم

وكذلكالساتر.لصفوح؟دونالعفو)2(،والغفور،الحشكلالصانع

يقومومالاواحستهاأكملهامنهانفسهعلىيجريتعالىاسمائهسا"س

صفاتهانكحاالأ!ححاء،احسنفأ!ححاؤه،ذلكفتامل،مقامهغيره

تتجاورلاكما،غيرهالىلنفسهبهسضىعحاتعدلفلا،الصفاتأكملى

المبطلونبهوصفهماإلى!ج!،!سولهبهووصفه،نفسهيهوصفما

.والحعطلون

اعدةعلىدالايكونماأ3(الحسنىا!ححائهامنأنعشر:التاسحع

علىالدالالاسمتناوللجميعهامتناولأالاسمذلكويكون،صفات

اوالصمد،والمجيدالعظيم:كاشمه،بيائهتقدمكمالهاالوأحدةالصفة

"تفسيره")4"-:فيحاتمابيابنعنهرواه-فيماعباسابنقالكما

قداالذيوالشريف،سؤددهفيكملقدا()ق/68الذيالسيد"الصمد:

بالفاء.لما"الرفيقالن!خاكثروفي،أ"الحعشوقة)ق(فيتحرفت()1

.ا"لرءوفاأ)الععو:()ق(2)

خطأ!وهومالا"(":()ق)3(

.3(؟7؟/01)(4)
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والحليمب،05)ظ/،عظحتهفيكملقدالذيوالعظيم،شرفهفيكمل

والحكيم،علحهفىكملقدالذيوالعليم،خلمهفيكملقدالدي

،وسؤددهشرفهانواعفيكملقدالذيوهو،حكمتهفيكملقدالذي

كفؤالهليسله،إلاتنبغيلاصفتههذه.وتعالىسبحانهاللهوهو

لفظه.هذاالقها!"الواحداللهسبحانشيء،كمثلهوليساحد،

الأسحاءتفسيرفيالكلامتعاطىممنكئيرعلىخفيمماوهذا

فمن،يعلملاحيثمنونقصه،معناهبدونالاسمففسرالخسنى،

فحدبر".،معناهوهضمهحقهالأعظما،سمبخسعلضابهذايحطلم

الالحادهعرفةوهو،الوجوهمنتقذملماالجامعةوهي:لعشرو!1

جهآعوهفاألح!تىال!شما>!دفه:تعالىقال.فيهيقعلاخىاصمائهفي

[0081لأعراف]ا<لإ؟يعحلونكانوأماسيجزونأشمشبة-!!طحدوتلذينرو(ؤ

الحقعنومعانيهاوبحقائقها!1(بهاالعدول:هواسمائهفيوالإلحاد

د(.حالمادتهعليهيدلكماالميلمنماخوذوهولها،الثابت

الوسط.عنمالقدالذيالقبرجانبفيالشقوهواللحد،.فمنه

الباطل.إلىالحقعنالمائلالدينفيالملحد:ومنه

ليسمافيهالمدخلالحقعنالمائلالعلحدالسكيت)2(:ابنقال

!دولن>:تعالىوقوله.ذلكمنمفتعلوهوالحلتحد،ومنه.!نه

إليهوتهربإليهتعدلمن:أي!2[ب]الك!ف(ملخداس-*ء!وبهمن

لىفلانالتحد:العربتقول.غيرهعنإليه)3(وتحيلإليهوتلتجىء

إليه.عدلإذافلان

)1()ق(ة"بجهاتها".

)3/388(."اللممان":فيوانطره"،المعطى"إصلاحفيكلامهأجدلم)2،

"!تبخهل"-)ق،:)3(
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:أنواع-وتعالىتبا!ك-اسمائهفىفالالحاد؟هذاعرفإذا

ا،الإلهيةمناللالتكتسميشهمبهاالأصخاميسمىاناحدها)1(:

فإثهمحقيقةإلحادوهذاإلها،الصنموتسحيتهم.العزيزمنوالعرى

الباطلة.والهتهمانهماوثاإلىبأسمائهعدلوأ

وتسميةائا،:لهالخصارىكتسميةبجلالهيليق،ابماتسميته:الثاني

ذلك.ونحو،بالطبعفاعلةعلةاو،اتهبذاموجبا:لهسفة3الفا

اخبثكقولالخقائ!،منويتقدسعخهيخعالىبحاوصفهوثالثها:

وقولهم..خلقهحلقانبعداستراحإنه:وقولهمفقير.إنهاليهود:

اسمائهفيإلحادهومماذلكوامثال64[،ة]الحائدةمغدوله"(دلهيد>

وصفاته.

مناكقولحقائقها،وجحدمعانيهاعنالأسحاءتعطيلورابعها:

صفاتلتضمنلاأ2(مجردةالفاظإنها:واتباعهمالجهميةمنيقول

والوحيموالحيوالبصيرالسمجع:اسماعليهفيطلقون،معانيولا

ولابصرولاسحعولالهحياةلاويقولوذ:والمريدأ3(،والمتكلم

عقلاب(ق/968فيهاالالحاداعظممنوهذا،يهتقومإرادةولاكلام

اعطوااولئكفإن،المشركينإلحاديقابلوهو،وفطرةولغةوشرغا

وجحدوهاا)؟(كحالهصفاتسلبوهوهؤلاء،لالهتهموصفاتهاسماءه

اسمائه.فيفلحدفكلاهماوعطلوها،

)ق(!91(لي!ستفي

."ودةمحد":(ق)(؟)

ود(.ظ9منلمقطت)3(

،.كحاله"سلبواود(؟)ظ9؟(
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الغاليفحخهمالالحاد،هذافيمخفاوتوذوفروخهمالجهحيةثم

وانفسسهبهاللهوصفمماشيئاجحدمنوكل.والمخكوبوالحخولمعط

ليستكئر.أوفليستقل،ذلكفيالحدفقد؛حمك!ي!!سولهبهوصفه

المشبهونيقولعمااللهتعالى،خلقهبصفاتصفاتهتشبيه:وخامسها

صفةنفواأولئكفإن،المعطلةإلحادمقابلةفيالالحادفهذاكبيزا.علوا

الإلحادفجمعهم،خلقهبصفاتشبهوهاوهؤلاءوجحدوها،كماله

عنب!تهالقائمينوور!4جم!ي!رسولهأتجماعادلهوبرا،طرقهبهمولفر!ت

ولمصفاتهيجحدواولم،نفسهبهوصفبماإلايصفوهفلم،كلهذلك

لفظاعلحهأ(51>ظ/أنزلتعمابهايعدلواولم،خلقهبصفاتيشبهوها

؛المخلوقاتمشابهةعنهونفواوالصفات[لاسماءلهائبتوابل،معنىولا

كحنلا،التعطيلمنخلياوتنزيههم)1(،التشبيهمنبريئاإثباتهم!فكان

عدما.إلايعبدلاكانهحتىعطلاوصنما،يعبدكأنهحتىشبه

فيوسطالاسلاماهلأنكماالثحل،فيودمعطالسمنةواهل

ولالأشرقثةريهصن!ص>شجغسمبر!ؤ:منمعارفهممصابيحتوقد،الملل

لمجمثا<حمنلخودهأدلهيهدِىنورعكنورنارلؤتمس!هولويضىءلتيتيايكا!غربيم

السبيللناويسهللنورهيهديناأن--تعالىاللهفنسأل135،]الور:

مجيب.قريبانه،رسولهومتابعةمرضاتهإلى)2(الوصولإلى

اقسامفيبهابداناالتنالقاعدةإلىمضافةفائدةعشرونفهذه

ومراعاتها،بمعرفتهافعليك،وتعالىتبا!ك]الرب[)3(بهيوصفما

)1(

)2<

)3(

>ق(.فيليستا"الشبيه"من

>ق(.منسعطتإلىا""الو!ول

.ا[ية"المنيرمن
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ومحلاقائلأولساناعاقلاقلئاوجدتإذالحسثىالاسماءاشرحلم

مماواعزاجلالربوبيةفجناببك،اولىفالسكوتالاواقابلأ!

)ش!عليوعلو-ذى>وفوق:المقالعنهيعبراوبالباليخطر

وعسىعلضا.شيءبكلاحاطمنإلىالعلمينتهيحتى76[ة]يوسف

فيهمراعيا"،الحسنىالأسماء"شرحتعليقعلىبفضلهيعيناذالله

فهو،صفاتهوتعطيلاسمائهفيالإلحادمنبريئاالقواعدهذهاحكام

أأ(.العظيمالفضلذووالله،بفضلهالمان

**!يم

ق(.9منسافطهناإلى"...فائدةعشرون"فهذهتقولههن)1(
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(1)ئدةفا

علىلفطهدلمابالمفردونعنينعئا،يكونلاالمفردالمعنى

الحنعوت؟وبينبينهرابطلا)2(لأنهوقدر3؛علم:نحوواحد،معنى

كان"قدرةوذوعلم،))ذو.قلبفإذا.حالهعلىجنساسملأنه

ذو..الرابط

وإننعتفكلالضمير)3(،:الرابطكاذوقادر""عالم:قلتفإذا

،ومحمولحامل)4":معلومينعلىدالفهولفطهفيمفرداكاذ

الصفة.:هووالمحمول،المضمرالاسم:هوفالحامل

فيالصفةوهوالمصدرفييضمرولمالصفةفياضمروإنما

يضمرالذيهووالفعل،الفعلمنمشتقالوصفهذالان؛الحق!قة

فاعل،عنبهليخبرالمصدر،منصيغإنمالانهالمصدر؛دونفيه

المصدر؛كذلكولامضمزا،وإماظاهزاإمالاجلهصيغممالهفلابد

الاسمينعتولذلكالأجنامن،سائرحكمفحكحهجثساسملأنه

الضمير.لتحملهبالفعل

؟.النعتبابفيالاصلهوفايهما؟قلتفان

لذلكاصلوالفعل،النعتبابفيللفعلاصلالاسم:قلت

ناأ()!/96النعتحكملانبذلكقلناوانما!النعتبابغيرفيالاسم

)ص/702(.الفكر(1:"نمائج)1(

ود(.)ظ!نسعطت)2(

(".قبلهعاعلىالعائدفيهالمستتر"الضمير"الختائج":في)3(

)/معني!ينإ.)ق(:)3(
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ولأن،معنىزيادةمعهولأنه؛إعرابهفيالمنعوتعلىجارئايكون

العاملوحق،الاسمفيلعمله؟الكلامصدرلهيكونأناصلهالفعل

.المنعوتفيالعاملهوالنعتفيالعاملإنا:قلناإنلاسيماالتقدم

لان)1"؛النعتبابفىاصلأالفعليكونانيتصورلاهذا"وعلى

.الأفعالفيتعمللاالأسماءعوامل

يرجل"مررث:فتقول،النعتينعبأنينبغيلاهذا؛فعلى

لان؛لرجلبللعاقلصفة"كويم"يكوناناعلى"،كريمعاقل

ئنعت،لاوالمضمر،الصفةوعنالمضمرالاسمعنينبىءالضعت

والفاعل،الفعلعلىدلحيثمنالجملةبحنزلةصارقدولانه

الأسماء،رفعهفيالفعلمجرىيجريولأنه؛تنعتلاوالجحلة

جني.ابنقاله.ينعتلاوالفعل

مجرىالاولالنعتجرىإذاالنعتينعتأنيمتنعفلاوبعد؛

الفعل.علىجايىهومالهيردولمالجامد،الاسم

فصل)2،ب(51)ظ/

النعتإقامةيجوزلا]فإنه[)3"الضميرإلىافتقارهمنعلمولما

لوجهين:المنعوتمقام!3"

للضميريبقلمالمنعوتحذفتفإذاالضحير؛احتمالهاحدهما:

عليه.يعودما

)؟(

)3(

)4(

)ق(.منساقطمماإلى.".-العامل)هو:قولهمن

)ص/802(.الفكر(":"نتائج

!"الضتائجالممن

.""من.ود()ظ
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هو؟.مابهاالموصوفبيانمنفلابد،الصقةعموم؟لثافي1

جالستو:،الفقيه"حاءني:معلالاسممجرىالصفةاجريتفإن

جئتوإنالأحسماء!كسائروصارالمحتنعالأصلىعرسخرج"(،العالم

،النوعبذلكيختصنوعفيواعملتهالاحسماءمنبموعيختصبفعل

لينا،ولبحستطيبا،"اسكلمنس:كقولكححسنا،المنعوتحذفكان

الفعللأن؟سريغا"وسرتطويلأ،"اقمت:ونحوهفارها("،وركبت

لدلالةههناالمنعوتحذففجاروالزماذ)1(،المصدرعلىلدل

عليه.الفعل

نسفحسه-محسب(وظالمورذفتضهمامحسن!من>:تعالىقولهمسنهوقريح!

بالصفة.الموصوفعلىالذريةلدلالة113[:]الصافات

علىالكلام]اعتمد[)2"بصفةحسنوطحكمكلامكقيكانوإن

كافر،منخيرمؤمن:كقولك،الموصوفذكر)3(عنواستغنىتلك

علألثه>لغنةو:كذا،يفعللاالمؤمنو:فقير،مناحظىغنيو:

لكا!ر1وحد1ومعىفيياممل"و[لمؤمن7[،]الاعراف:ا(س*ألطنحين

وقولهم:امعا،ا()؟(،سبعةفيياكل

.()البيت....كالمخراقواسبجض

)2(

)3(

)4(

الزماذ!."وكثرة:!الختائج11

"النتابج!.منوالمثبتةاحتمل")ق(ة

ود(.)ظمنصاقطهعاإل!ا"...بالصفة"الموصوفةقولهمن

عمرب!عداللهحديثمن2(60)0رقموعسلم(،)3953!قمالبخاريأخرجه

.-عنهحااللهرضي-

،،.حذهبليتكالمخراقوأبيض-ل!:وتمامه

76،.0/1):االعرب"لسان:انظر
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.)أ"00.خطيواسحر:الاخروقول

فمضمون،الموصوفدوذبالصفةيتعلقإنماوالمدحالفخرلاذ

:اقسامخمسةيقسمالفصلهذا

ركبتو:سريعا)2"،لقيت:كقولك،منعوتهحذفيجوزلانعثفي

خفيفا.

ر)3(.10

ضاحكا،لقيتث:نحو،!يحعلىمنعوتهحدفيجوزونعتير!

الاسماء.منو[حدبنوعالصفةلاختصاصفجوازهجاهلا،رايتو:

فا!فا،ركبتو:طيئا،أكلتنحو:،الامرانفيهيستويوقسمغحد

ا.المفعولاتمنبنوعالفعللاختصاصعذئا؛شوبتو:لينا،لبستو؟

فيحشوالكونه؛الموصوفب()ق/96ذكرفيهيقيحوقسمير!

وارحم،يالضعيفوأرفق،العالمووقو،الشيخااكرم:نحو،الكلام

ونظائره؛الفاجر،وجانبالبر،واكرمالفقير،واعط،المسكين

بالذكر.علي!اواعتمادهابالصفاتالاحكاملخعليق

وابطح!،"دابة:كقولك،العوصوفذكرالشةفيهيجوزلاوقسمفي

واخيل-للقيد-دهمو-للحية-واسود-للمكالن-بوقوا،واجرع

علىنعتا(يجرونها)!لاولكنهم،نعوتالأصوليهفهذه-للطائر-".

)1(

)2(

)3(

وئمامهة

فتلفاش!عفكضىسهالثسنانهكأنخطيواسمو

الضبي.مقرومبنربيعةإلىونم!به)صه!/266("الأصمع!ا!،:ائظر:

"شريفا!.)ق(:

أد(.منساقطهخاإلىيا...:"كفولك:قولهمن

."يجوذونها[":ود(أ!
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تركواهاذاالقياسونتركوقفوا،عندمافنقف،منعوت

)1(بديعةفاثدة

أوجه:ثلاثةففيه)2(،لسببههيبصفةالاسمنعتإذا

"أبوهحسنبرجل"مررث:تقولان-الاصل-وهواحدها.

ذكرتهـإنما،عليهفححريلهصفةليسالحسنلان)3(؟.لا
!ع.

تميزفلما،كأبيهأبعندهليسمنوبينالرجلبينبهاليحيزالجملة

إلىذلكمنوتدرجوا.النعتموضعفيصارتغيرهمنبالجملة

وان،الاولعلىنعتاواجروهبالجر)؟(،"،ابوه"حسنقالوا:ان

بصفةيتخصصكحاوتخصص!بهتميزحيمثمنللاث)(،كان

نمسه.

،للأولنعتافيصحر،"الابحسنبرجل"مررت:الشالثوالوجه

ذلكفعلواوانماله،الحسنكأنخى،عليهيعودمافيهويضمر

الحضافوإقامة،الابوهوللمضافوحذفا،للسببوتقريئامبالغة

صارالمرفوعالاسممقامالضميرقامفلماالهاء،وهوفقامهإله

أضفتهثمحسن"،"برجل:فقلت،الفعلفيفاستترمرفوكا،ضرا

ودخول،الأبوهوحسناصار)6(اجلهمنالذيا(ه)ظ/2السببإلى

الجنس.لبحانهيإنماالسببعلىواللامالألف

)1(

)2(

،3(

)؟،

)5(

)6(

021(.)ص/الفكرا[:"نحائج

"النئائج".منوالخصويب""كسحبهو)ظ،:"،"كسبيةود(:)ق

)ق(.فيليست

الافي.الوجههذا

".أالابود(:)ق

"."كان:ود()ظ
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حذففيهيجوز)أ"الذيالمو!فيإلايجوزلاالوجهوهذا

وإنحاالجوار،مطردغيروذلك،مقامهإلهالمضافوإقامةالمضاف

كانالسبببعدوانلامر،وتفخيمالحبالغةيقصدونحيثايجور

العبد".فرسوصاهلالجار[)2"،]كلب"نابح:اكقولكابعد،الجوأز

من،1قبلهالذيالفصلفييجوزفإنه،الفصلهذافيامتنعوما

إلهأ3".المضافمقاممضافافيهيقيموالمحيئا

حيثمن،الثلاثةالوجوههذهفيالمعانيباخنلافحكمناوإنحا

لاختلافإلالفظانيختلفلاانالأصلالأذفيها؛اللفظاختلف

فمعنى.بدليلإلااللفطاختلافمعالمعنىباتحاديحكمولا،معئى

الوجطومعنى.بعدهالتيبالجملةغيرهمنالاسماتمييز:الأولالوجه

.ذماوبمدحإليهالوصفانجرارمعغيرهامنالاسمتميجؤ:الثالي

حذفاعلىالأولإلىكلهاأ(07)ق/الصفةنقل:الثالثالوجهومعنى

كذلك.صيرهالذيالسببتبيينمعالحضاف

"عطيمنحو:جدا،سببهقربفيماالوجههذايكونماواكحر

القدروكذلك،لهشمرف!الأبشرفلان"،الابوشريفالقدر،

مقامه.إليهالحضافواقامة،المضافحدفيحسنوههنا،والوجه

فائدمى)4(

ولم،إليهالحضافمنالتعريفالمضافاكحسبلم:قيلإن

)1(

)2(

،3(

،4(

تحريف-!يجورلا":()ق

أ(النتائج".منوالحثبت"الكلب11:النسخشي

":إلى!حققهواصلحه!و"النتائجالنسخ!يكذا

216(.)ص/الفكر(":"نشائج
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اللفظ،قيعليهمقدموهو؟المضافمنالتخكيرإليهالحضافيكحسب

؟.عليهفرعوالتعريفالاسماء،فياصلوالخنكيرلاسبما

وجهين:منالجواب:قل

هذايخرفيالنكرهعلىالحعرفةحكمغلبو!قدانهمأحدهما:

يجوز:ولا.الحالعلى"،ضاحكينورجلزيا"هذاةنحو)1(،الموطن

المعرفةالاسمراوالانهم!المعرفةلحكمتغليئا،النعتعلى،ضاحكان

،غيرهمنوتخصيصهوالشيء،وتعيينهالرجل:معنيينعلىيدل

معنين)2(علىيدلمافكانمفرد،معنىعلىإلاتدللاوالنكرة

فحصله.)3(نافعاصلوهذاواحد.معنىعلىيدلمماأقوى

.واللامكالالففصار،التعريفآلةبحنزلةإليهالمضافاذ:الثاني

لمن،الغلام:قولكبمنزلةفهوزيد،غلام؟قلتإذاانكتوىال!

قولك:بمنزلةفهو،سيبويهكتاب:قلبإذاوكذلانب.بذلنبتعرفه

السلطاذ،:قولكبحنزلة،المسلحينسلطاذ:قلتإذاوكذلان،الكتاب

.آخرهمنبالإضافةوتعريفه،اولهفيباللامفتعريفه

ذاينبغيفكان،إليهلمضافمنالتحريفاكتسبفإذا:قيلفإذ

حكصه.يعطى

تعريفه،خصوصيةمنهيستفدلم،التعرلفمنهاستفادوإن:قيل

ترىالا.التحريفلاممناكتسبكحااخرنغريفامنهاكتسبوإنما

إلىاضيفوإذاالاضمار،منهيكتسبلمالمضمرإلىاضيفإذاانه

.!"الموضعةود()ظ(1)

...وتعييخه"ال!جلةلمحولهمن)2(

.!واحد"9،()ق)3(

)ق(.منساقطهناإلى"
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خصوصيةالثانيمناقتبسالاولفلا،الإبهاممنهيكتسبلمالمبهم

ذلكفيإلجهوالمضاف،تتكيرهالأولمناجنج!رأالثانيولامأتعريفه

الاسم.علىالداخلةكالالة

فافدة

فيعماتعبيرهو"الكلام-:الله-رححهالسهيسلي)1(كلاممن

؟-اينفسهفيالمعنىذلكأضمرفإذا،المعانيمنالمتكلمنفس

ذلكسميخارأ،بلفظعليهالمخاطبب()!/52ودل-أخفاه

نايننغيفكان:يقالولا.مدلولهباسملهتحميةضحيزا،تاللفظ

ئلاثة:مراتبهنالأن؛ذكرتمماعلىضميفىالفظكليسحى

ملا.الرجل!قيقةوهو)2(الحضمر،الحعنى.احدها

وعمرو.زيدوهو،غيرهعنلهالمميؤاللفظ:والـاني

االمرادكانأطلقإذاالذيالاسمهذاعنالمعبراللفظ؟والئالث

لفظإلالمليسفإنهوعحرو)3(،زيد:قولكيخلاف،الاسمذلكبه

والمضموات.ذكرناهبماالضمير)4(اسم)ق/.لأب(فخصوا،وصعنى

علىاننجهلكن،معلومةوأحوالهاضميراستيننحوكلامهمفي

.المضمراتاحكاممناسرارها

المخبار،حالفيالطاهراسحهعنستغنىالماالمتكلمأناعلم

اللفظوذلك،إليهبهءيومىلفطامكانهجعل!عليهالمشاهدةلدلالة

)1(

)2(

)3(

)4(

ص/"21(.)الفكر(:،نتائجفي

ود(01)!منسقطت

)د(.منساقطهناإلى.!..:"والالث:قولهمذ

."لمصدرال.(ود)!
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وهو،الصدرمنمخرجهافلأن؟الهحزةأما"!ونون"همزةمنمؤلف

محلهالحقيقةفيالمتكلمإذ،المتكلمالىالصوتمواضعاقرب

بهءونعلامالوسوس!آلاثنسقظقنا>ولقذ:تعالىاللهقال.الوريدحبلوراء

فا>:يقولترإهالا16[،:]قإ<أأ(أفيلورلدحبلمنإلبهأفزبونحننفس!-

المتكفم،يلفظماتيعني"أ[:]ق؟--/أ<عميارف!مبلدتهإلاقوليمنيقفأ

المتكلمكانفإذاالوريد،حبلإلىشي؟اقربالحتكلمانعلىفدل

عنه،عبارةيكونماالحروفمنوأردت،هناكمحلهالحقيقةعلى

محفه،إلىالمواضعوأقرب،جهتهمنمخرجهكانمابذلكفأولاها

بالجهرلقوتهابالمتكلمأحق"2(والهمزةلهاء"،أو"الهمزةإلاوليس

بالتعبيراولىواقوىاجهرهومافكانبالخقاء،الهاءوضعفوالشدة

به.بالاتصافأحقوهو،لهصفةالكلامالذيالمتكلماسمعن

اسماتكونلابانفرادهاالهـهحزةكانافلما؟النونمعتآلفهاوأما

ذا،واللينالمدحروفاو"النون"بهوصلتماأولىكانمنفصلا،

عندلذهابها"الهمزة"معالمدحروفتكنولمالزوائد،أمهاتهي

لبقيتالثافيالحرفحذففلو،الرجلأنانحو:،الساكنينالتقاء

التيبالالففتلتبس،التعريفلاممعمنفردةالكلاماكثرفي"الهمزة"

النون"؛دابهثرنمااولىفكلان،الكلاماكحرفيخ!ل،اللاماختهي

فيبالالف--لخفائهاالنونبينواثم،و[للينالمدحروفمنلقربها

إنه.:قالمنلغةفيب"ها"او،السكتحال

ذإ؛الكلام)3"معنىفيللمتكلممش!اركاالمخاطبكانلمالم

،1(

)2(

)3(

ود(.)ظمنالايةسقطت

ود(.)ظمنسعطت

"-!عنىإحالود(:)ظ
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المخاطبولولا،المخاطبعندومنتهاهلمتتنلمم!مبدؤهالكلام

فلما،عئهالتايرإلىاحتاجولامسموغا،لفطاالمتكلمكلامكانما

علىالدالاللفظفياشتركا،وفائدتهبالكلاملصقصودفياشتركا

وخ!ت.خاصةبالتاءبينهحاوفرق،والنونالالفوهو،الظاهرالاسم

هناأنهاإلا"قعت"،:فيلضميرهعلامةلئبوتهابالحخاطب"التاء"

.حرف""انتوفي،اسم

كانفلم"قمت")1(،فيالمتكلملضميرعلامةفهي:قلتفإن

بها؟.أولىالمخاطب

ولما،عليهدخيلالمتكلموإنما،للمخاطبالتاءفيالاصلتقلت

1(الأ)ق/والاشارةالجمعمنفيهلان؛بالضم2115(خصوعليهدخياذكان

فيالان؟بالفتحالحخاطبوخضوا،الفتحةافيليسمانفسهإلى

الح!.فيمعلوموهذا،الضمةفيليسإليهاماالإشصارةمنالفشحة

الاسملان"ياء((؛كانفإنماالحخفوضالمتكلمضميروأما

كان،عليهدالةعلام!منبديكنولماستغناء،لفظهتركلحاالظاهر

لاوذلكالحضحر)3"،الاسمحروفمنحرفابذلكالحروفاولى

بكلتختصعلامةأرادواوإنما،المتكلميناسماءلاختلافيمكن

فيمخفقةالألفاظمختلفةوالأسماء،الخفضحالفيأ()ظ/53متكلم

اناإلا،الخفضعلامةهيالتيالكسرةإليها)4"افيالإضافةحال

"الياء"فجعلوا"ياء"،فتكونتحكنحتىبنفسهاتستقللاالكسرة

ود،.)ظمنساقطهناإلى.".أنها."إلاتقولهمن)11(

ود(.)النتائجمنوالصثت)خصوصا،،:و)ظ("خصوها":)ق()؟(

"المظهر".صوابهاتأن!حققهواس!ظهرو"التائج،ال!سخفيكذا)3(

01الياء""إلى:الأصول)؟(
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علامةفىالخفضمعالنصبشوكوائم،مخفوضمتكلملكلعلامة

ضحيرفينونازادوانهمإلا،المعنىفىلاستوائهماالإضحار،

الكسر.منللفعلوقاية،المنصوب

واما،الحضمومة"الحاء"فعلامته،المتصلالمتكلمضميرواما

كئها.الاحوالفي"نا"فعلامخهمالمتكلموذ

الحروفمنوارادواالظاهرالاسمتركوالماأنهم:ولسره

الظاهوالاسممنأخذواعليه]للمخاطب[)1"علامةمايكون

النون"أوهي،والتثنيةالجمعحالفيفيهالمتكلمينجميعيشتركما

ونصبارفعاوالجحعالتثنيةفىموجودةوهي،اللفظاخرفيالتي

ورادوا،اثنيناوكانواجمغاللمتكلمينعلامةفجعلوهاوجرا،

وهياخرىولحكمة،الخقيفةالنوذاوالحنوينتشبهكيلاالفابعدها

ضحير"وانا"المتكلصين،ضمير)2"لأنها"أنا(1؛لفظمنالقرب

فياصلهياليالهمزةإلا"انا"لفظمنأ3(يسقطفلممتكله!،

علىطارىءففرعوتشنيتهالمتكئمجمعواماالواحد،المتكلم

بالحتكلم،اختصاصهاتقدمالتيالهمزةفيه9"(تمكنفلم،الأصل

"تفعل("،فيبالتاءالمخاطبوخص"أفعل"،فيبهخصتحتى

*ذكرناهلما

جنلأنهمب"الحاء([؛خصقإنما؟الحتصلالحرفوعضحيروأما

.""التائج!ن(1)

ضمير".لامنود(:)ظ)2(

ود(.)ظفيلتيقط"فلم11)3(

"تكن".:ودإ"التائج)4(
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كاذ،دكرهعنالمستغنىالظاهرالاسمعلىعلامةيكوذحرفاارادو

،تقدمكمايختلنسوهو،الاسممنحرفابذلكالحروفاولى

وهي،الرفعحالفيفيهالأسصاءتختلفلااماالاسممنفأخذوا

لاالواووارثمواوا،تكنلممابنفسهاتستقللاوهي،الضمة

فياالحركاتإلىيحتاجونوهملثقلهاعليها؛الحركاتتعاقبيعكن

والحخاطبالمؤنب،والمخاطبلمتكلم،بينفرفاالضمير،هذأ

ولانهامخرجها،منلقربها"الواو("؟مكان"التاء"فجعلواالمذكر،

ضحيرفاشتركوتخحة".!"تراث؟الكلاممنكثيرفيمنهاتبدلقد

منا"والنون"الالففىاشتركاكما"التاء"،فيوالمخاطبالمتكلم

كاناحيثمنالكلاملان،الكلامفيشريكانلأنهماو"أنت("؛"انا("

معئى.كانللمتكقمكانحيثومنلفطا،كاذلأ!(أق/1للمخاطب

.تقدملما،الحروفدونبالحركةضميريهعابينالفرقو!ثم

لان؛الياء"المدوذ"كافا"فكان؛وجرانصئااطبالمخاضميرواما

الحركاتفيهامكنتفلووخفضسا،نصئاالمتكلمبهااختصقدالياء

لاشتركالواو،معالتاءكانتكماالبدلفيمقامهايقومماوجداو

فيالتاءافيمعهاشترككما،الخفضحالفيالمتكلممعالمخاطب

علامهايكونحرفمنبديكنولمذلكايكنلمفلحا،الرفعحال

اختلفمتاوانالحخاطبينلأن؛الموطنبهذااحقالكافكانتإضمار

هواالذيبالكلامومقصودمكلممنهمواحدفكلالظاهرةاسماؤهم

فجعلت،النفسفيعمابالألفاظالتعبيرإلىاحتيجاجلهومن،اللفظ

الا،الحخاطبإضمارعلامةالكلاملفظفيبهاالمبدوء)1"الكاف

نحو:،والفاعلكالفعلكلامبعدإلالهإضمارعلامةتقعلاتراها

".الكلام"فجحلود(!)ظ)1(
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تكنلمفلذلككلاما،ليسوحدهوالفعل،كلاملأنها؛اكرمخك

وخبر.مبتدااو،وفاعلفعلمنكلامبعدإلا"كافا"المضمرعلامة

احقفهو،لكلامصحاحبهوأيضافالمتكلمب()ظ/53:قيلفإن

)1(؟.لاسمهعلامةالكلاملفظمنالمأخوذةالكافتكونبأن

لفظإنماالكلاملان؟بالمخاطباحقفهيلفظ"الكاف":قيل

اجله.منبه

لأن"واو"؛بعدهاف"هاء")2(المنفصلالغائبضميرواما

بتقدمه،الظاهراسحهعنواستغنى،بالقلبمذكوركانلماالغائب

بأناولىالذكر،محلمنقريئاالصدرمنمخرجهاالتيالهاءكانت

لأنها"الهمزة"؛تكنولم)3"،بالقلبمذكورعلىعبارةتكون

والهاءاظهر،هوالذيبالمتكلماولىفكانت،سديدهمجهورة

بالواو؛وصلتثم.وابطناخفىهوالذيبالغائباولى--لخفائها

مذكور،منالنفسفيماليعلم،المخاطبإلىبهيزمزلفظلانه

بذلك.فخصت،هناكمنمخرجهاوالواو،بالشفتنوالرمز

جميعفيفجعلوهالمنفردالغائبضميرفىأصلهمطردوالم

بينالفرقراوالأنهمذلاسفعلواوإنما،الرفعفيإلا"هاءأ(؟احواله

حرفعلحهادخلإذالانهالضمير؛حالباختلافواقعاالحالات

بقيعلعهيدخللموإذاياء،واوهوانقلبت،الهاء،كسرتالجر

فيعلامةلهيكنلمالرفعحالفيكانهـإذا،أصلهعلىمضموما

لا.اسمهمن"صأخوذةود(؟)ظ)1(

.""المضل:ود()ظ)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..اسمهعن"واس!غخى:قولهمن)3(
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الحخاطباعنيغنيظاهرعلمالفعلقبلالطاهرالاسملان؛اللفط

تقولالأنك؛والمخاطبالحتكلمبخلاف،الفعلفيإضحارعلامة

موجوداالضحيرعليهيعودالذيالاسمفخجد،قائمزيا:الغائبفي

فيولاقصث،ريا:المتكلمفيتقولولا،اللفظفيظاهزا

الغائبالضحيراحوالاختلفتفلما،قحتا()ق/72زيد:المخاطب

قام،الخفضحروفبدخولالهاءوتغير،الرفعفيعلامتهلسقوط

فيبحنزلتهاهومااوالطاهر،فيالإعرابعلااماتمقامعندهمذلك

لكسرة،عن[)1"]المنجعةوالياءالواو،منالمبدلةكالتاءالحضحر،

ولا،التامالكلامبعدالواقعينوالمجروريالمفعولالمختصةوالكاف

منالماخوذةاالكاففكانت،مجروراومنصوبإلاالكلامبعديقع

مخاطبا.كانإذ!والمجرورالمثصوبعلىعلامةالكلاملفط

وخضتوجمعا،تثنيهللمتكلمينمنفصلفضمير"نحن"واما

حقيقهلانالحضحر؛المتكلمفيوالجمعالخثنيةايمكنهململحابذلك

منهاكثرإلىشيءضموالجمع،اللفظفيمثلهإلىشي؟ضمالححنية

و"انتم،،وريد،زيد.فمعئاه،زيدان:قلتفإذا؛االلفظفييماثلهمحا

وامثنىباسمياتيانيمكنهلاوالمتكلم،وانتوانتانت:معناه

الىفيضمانا)2"""انا:يقولانيمكنهلالأنه؛معناهفيمجموع

إلىيشيرلفطمنبديكنولم،ذلكعدمفلما،1اللفظفيمثلهنفسه

علىتقعبكلمةجاءوا،الحقيقةفييكنهلموان،المعنىذلك

كانتدم.الحوطنهذافي[والجمعالحثئحة]لاشتراكوالجمعالاثنين

"النتالج".منوالححبتو"االحثبخهلا)ق(:)1(

بينسيأتيماوكذا"النتائج"منوالاستدراك)ق(،منسقطتاالثانية"أنا")2!

.الفقرةهذهفيالمعقوفات
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لمالذيالمتقدمالأصلإلىإشارةأولها،وفينونااخرهاالكلحة

علىاللفطعطفبحنزلةهىالتي"انا"،تثنيةوهو،بهالاتجانيمكن!م

المكررةالنونكانت،مئنىاللفطفي)1"ذلكيمكن!ملمفإذا،مثله

تقدملما؟الهمزةدونبذلكالنونوخصت.عليهوتلويخاعليهتخبيها

ثم،بالهمزةالمتكلموضمير،بالنون]الجمع[ضميراختصاصىم!

فيالموجودةالالفمخرجمنلقربهاساكنة"حاغ("النونينبينجعلوا

الفتح-دونالضمعلىبنوهاثموبعدها،النونقبلالمتكلمضمير

.مرفوعضحيرأنهإلىإشارة-والكسر

على]المقطعة[)3"الحروفدلالةمن-أ2(البابفيقلناهماوشاهده

فحنه:.ومنظومهكلامهممنثورفىذلكوقوع-إليهابهاوالرمزالصعاني

د؟قاف)؟":قالتقفيلهاةقلمت!

الا:فيقول،ترتحلالا:يعني.الافا:الاخرفيقولالاتا؟:ومنه

ومنه:.فارتحل

(تا)أنإلاالسرأريدولافاثراوإنخجراتبالخير

)1(

)2(

)3(

)4(

،5(

"التائج".فيليست

ود(.)ظمنساقطهناإلىص/313،."..بالئفتينوالرمز9:قولهمن

"اللفظ!ة!.)ق(:

.*الإيجافنسيناقدتحسب!نالاح،:وتمامه

2(،لأ1)4/الافيةإتشواهد"شرحانظر،معيطأبىبنعقبةبنللوليدوهو

أقف-:أي:قافومعخى

"شرح؟وانظر)2/62،"الك!ابا":شواهدمنوهو،اوسبنللقتمالرجز

زيد.لأبي(126!/):الواد!يا9و264(،)4/":الشافيةشواهد

تشاء.انإلاالشزاريدولافشر،لثرإن:والمعنى
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ا؟شييماي:في"و"ايشيىمرؤ؟1ياهذاما:في"ا"مهيم:وكقولهم

الله.أيمن:في"الله!ر"م

السود.اوائلفىالتهجيحروف:البابهذاومن

الحكمة:قال،اللهاسمفيهذامننحؤا)1(فوركلابن!أيثوقد

منااقويئاالصوتمخا!جاقصىمنانها:اولهفيالالفوجودفي

منمخرجهااخرهفيالهاءثم،إلتهالحعرفةأمحلهوالذيالقلب

اهوناوالاعادة)ق/2!ب(،إليهوالمعادمنهالمبتدألأناي!ا؟هناك

معنىهذا.الهمزةلفظمناهون)6(الهاءلفظوكذلكالابتداء،من

ائمةأصولمناقتضاباإلاالحضمراتفىقلناهمانقلفلم،كلامه

اللغة.قواعدامنواستنباطا)3"النحاة

الناساكثرطباعلبو)4"فيهايزهدلكولاالاسرارهذهفتامل

لتنبيهوفيهاالفكرعنالدنياالحياةم!بظاهبر(واشتخالهم)عنها،

الطواهرفيالتعليلوخفيالاسرارهذهعنافحصلمفإنيعليها؛

الإنسانخلقمنحكمةفيوالاعتبارللتفكرقصذاإلاوالإضمار،

!علكوكشفسر،الأسرارهذهمنلكلاحفضى.البيانوعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

التصاذفصاحبالحتكفمالاصبهـانيفوركأبنالحسنبنمححدبكرأبو:هو

(!لحت)60

214(.1/الأو"السير!ة2(،لأ2/الح:ا(الأعيانأوالاتانطر:

أهوذ(".لفطا"وكذلكود(:)ظفيتحرفت

،ترىماواثبتالمؤلففحذف!اأالسلفاصولمناقتضائا"إلا"الختائج(":في

ا.تخفىلالفخةوفيه

)ق(01منسقطت

"واسشغناؤهم(101)ظ(:
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فكر؟مكخونها

أ[.]طه-؟أ

لمخ!<افيعلازذذرب>وقل،للئعمىالواهبفاشكر

)أ"بديعةفائدة

القولين،اصحعلىالالفدونوحدهاالذالداهذا"منالاسم

الاسم؛بهذاالذالوخصست،والمؤنثالتثنيهفيالالفسقوطبدليل

نحوهيشيرفالمتكلم،إليهمشاروالمبهماللسيان،طرفمنلأنها

القلب،خدمالجوارحفإن،بلسانهذلكمعولضسير،بيدهاوبلفظه

ذهابانحوهالجوارحذهبتمعقولأذهاباشي؟إلىالقل!ث)2(ذهبفإذا

محسوشا.

ولا،اللسانعلىالتخاطبمواطنفيالاشارةفيوالعمدة

الةهيالتياللس!ان)3(عذبةمنمخرجهيكونبحرفإلاإسارتهيمكن

مهموسةفالثاء؛"الثاء"او"الذال"فأما،أجزائهسائردونالاشارة

والذال،للبيانمثهااولىالحروفمنالشديدأوفالمجهور،رخوة

إلىبالاشارةالتاءوخضتالذكور!"،إلىبالاشارةفخصتمجهورة

وضعفلهمسهااولىبه"التاء"وكانتالفوق،لأجل؛الحؤنث

ثم،البابهذاغيرفيالتانيثعلامة()ثبتتقدولانهاالحؤنث؛

وربما"انا"،منالنونفيفعلواكمايالالف)6(،الذالحركةبينوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

22(.)صى/لا؟الفكر"لانتائج

".!الابود(:)ظ

طرفه.:أكط

."الحذكورإ!:"النتائج"ود(:)ظ

"قلبت".:)ق(

(.)قمنسعطت
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فرقا]والياء[)1(بالكسرةفاكتفواالذالفيالمذكرمعالمؤنثشركوا

وربما]بيمنهما[)2(،الفردافيالتاءلفظبحجرداكتفواوربمابينهما،

الجيان.علىحرضا)ظ/154(،والكسرةالتاءلفظبينجمعوا

لأنه؛الكسرةمعالتاءلفظمنفلابد؛الغائبالحؤنثفيواما

"تيك"،:فتقولالحاضر،علىالمشاهدةلدلالة،ال!يانإلىأحوج

أنهمإلا-الغائبالحذكرفيزادوها-كماتوكيدااللامزادواوربما

عليهم،ثقيلوذلكالتاء؟معالكسراتتتوالىلئلاالمؤنثفيسكنوها

فكثرتالبعيد،إلىالإسارةارادواحينالموطنبهذااولىاللاموكانت

لأن؛قلتحينوقللوها،الاشارةهذهمسافةكحرتحينالحروف

موطنالموطنوهذاتوكيدا،ا()ق/73كلامهمفيوجدتقداللام

بها؟شييهالموطنوهذاللشيء،الإضافةبمعنىوجدتوقدتوكيد،

تخاطبم!إلىفشيرفأنت،الصبهمبالاسمالغائبإلىاوماتاذالانك

ولذلك؛بالقلبوإمابالعينإما)3"تشير،منإلىلينطرعلمتهومقبل

بهذاارمزولك،اقوللك:لهتقولافكأنكالخطاببكافجئت

،الكاففيذلككانكما،المعنىهذامنطرفاللامففي.الاسم

جز،حرفاللامتكنلممضمؤا،اسحاههناالكافتكنلموكما

منخلعوافلذلك؟جميعهدونالمعنىمنطرفمنهماكلفيوإنما

إنحاكذلكواللام،الخطابمعنىفيهاوأبقواالاسميةمعنى)؟(الكاف

الإضافة.بابفيلهوضعتالذياهامعنامنلطرفاجتلبت

)1(

)2(

،3(

)؟،

."!الضخائجمن

هخد".هاتا:!فقالوا"الختائج":وفى""المنيريهمنوالمئجتالخسخفيمحرفة

.!إليهاا!)ق(:

01الممكاذ"اإود(:)ظ
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علىتنبيههالىيحتاجالمخاطبفلأذ؛التتبيه"ها"دخولواما

ينظرانإلىيحتاجحالقرائنللاشا!ةلاذ؛إليهبهيئميرالذيالاسم

له،منبهاوإليهالصثحارإلىبالالتفاتلهامركانهفالمتكلماليها،

المبهمفيبهيتكئمونوقلما؟بالتنبيهالموطنهذااختصفلذلك

مأمو!المخاطبأنمععنها،تشنيالخطابكافلان؛الغائب

الكلامأولفيالتنبيهفكانالحاضر،المبهمإلىبلحطهبالالتفات

.الكلامصدرلهالذيالامربمنزلةلأنه؟الموطنبهذاأولى

المعاني،حروفوسائرالنداءحرفبسمنزلةالتنبيهحرفأنوعندي

يعمللاكما،الظروففيولاالاحوالفيمعانيهاتعملانيجوزلا

حرفانعلمولاذلك،فيو"ما""هل"فيوالنفيالاستفهاممعنى

أنهعلى)1(علامةوحدها"كان"إلاوالظرفالحالفيمعخاهيعمل

من،البابهذافيالحالمسائلفيبهشغبواماعغكفدعفعل،

إلاذلكمنيصلحلافإنهزيد"؛هذاوقائمازيد،قائما"هذا:قولهم

الإشارةمعنىفيهاالعامللان؛ذا"9هوالذيالاسمعنالحالتاضر

.معنويوكلاهما،لتنبيهمعنىدون

التنبيهمعنىدونالإشارةمعنىفيهيعملانجازلم:قيلف!ن

.)2(؟معنويوكلاهما

باللحطالإيماءمن؛الاحوالقرائنعليهيدلالإشمارةمعنى:قيل

الدلالةتلكفقامت،المتكلموهيئةاللسانطرفمنالخارجواللفظ

هـإمالفظاما،المعنىعلىالداللاذ)3(؛الاشارةبلفطالتصريحمقام

)ق(.)1(من

)ق(.منساقطالسؤالهذا)2(

)ق(.صنلمقطت)3(
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عملفيمافلتعملاللفظمجرىالإشادةاجرتفقد،خطوإماإشارة

العمل.احكامجميعفي-قولهتقولم-وإناللفطفيه

الاسمإذ؛العاملهوليسالإشارةمعنى:يقالانهذامنواصح

اسماءتعملانجازولويشير،اشارمنبمشتقليس"هذا"هوالذي

وإشا!ةإيماء-ايضاأأ"-لأنهاالاضحار؛علاماتتعحلانلجازالالفحارة

1]واضمر[أ2("انظر"؟:تقديرهم!مرفعلالعاملوإنمامذكور،إلى

قالوا:ب(54)ظ/وقدب(،ق/73،واللفظالتوجهمنعليهالحاللدلالة

او"ابصو"،"انظر"معنىالحالفيفأعملوابابها"،مفتوخاالداز"لحن

>وهذابعلى؟وكذلكنحوها،بوجههالمتكلممنالتوجهعليهوذر

ا.التوجهمعاللفظلاجتماعالدلالةفيقويوهو72[]هود:شتخا(

يعمل[]لاالحعنويالعامللان؟الحاللتقديمسيلفلاهذا؟ثبتوإذا

.3(0
شاكله-مااو،التوجهاو،اللمظيالدليلعليهيدلحتى

1)4(فائدة

إلى()سيبويهوكان،المنعوتفيالعاملاهوالنعتفيالعامل

إعرابهمااتفقاذاالاسميننعتيبينيجمعانمنعحينذهبهذا

العاقلان".عمرووهذزيد"جاء:نحوعاملاهما،)6"واختلف

معنىفيكونهوهو،معنويالنعتفيالعاملانإلىقوموذهب

)1(

)2(

)3(

)؟(

)51

)6(

ود(.ظ9م!لمحقطتأيضا،لمالانها

"الحتائج(".م!والمث!!وأب!ر"!:الأصولفي

"التائجإ.منالمعكو!نبيناوما،"خفي"ود(ت)ظ

231(.)ص!/:الفكر""نائج

.(1/742):لمالكتابا"قي

."لفقوا":،ق)
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فيالأولهوكاذحيثمنانتصبأوارتفعفانما،المنعوتالاسم

لاوهوفيهيعملوكيف؛فيهعاملأالفعلكانحيثمنلا،المعنى

منواحدةدلالةمصد!اومفعولاوفاعلعلىيدلإنما،عليهيدل

اللفظ.جهة

أذهب،هذا"!الى:السهيليقال.اخردليلفمنالظروفوأما

المتفقينالاسميننعتيبينالجمعمنسيبويهمنعهلحانقضفيهوليس

-!انالنعتفيالعامللأنفيهما؛العاملاختلفاذاالإعرابفي

ولاالنعترفعصحلماالمنعوتفيالعاملفلولامعنويا)1"-كان

فيعامليناستراكفامتغ،النعتفيالعاملهوالفعلفكأن،نصبه

عاملانولكنهماالحقيقةفيفيهعاملينيكونالموإنواحد،معمولي

الحعنىهفيهوهوفيما

تقديمامخناعمنها:،لوجوهالانيالقولهذاعدناقويهـإنما

يليهان[متخعلمافيهعاملاالفعلكانولو،المنعوتعلىالنعت

الحاليليهوكما،أخرىوالفاعلتارةالمفعوليليهكما،معموله

ريدا"قام؟قلتلو،غيرهفيهعملمايليهانيصحولا،والظرف

ضاربا("،رجلاعمزا"ضربتأو:زيدا،ضاربتريذ:"،ضارب

إلاالعامليليفلايجز،لمعمرا،ضاربا)2"رجلأضربتتريد؟

نقولوكذلك،فيهعملتماإلا"!كانيليلافلذلكفيه،عملما

بابفىاصلهعلىهو!انماد"إن"،بمعمولليسالمرفوع"إن"خبر

مجرورا؛كانإذاوليهاهـإنمايليها،أنلجازذلكولولاالمبتدأ،

المجرورأنمعالمجر،حرفبدخولفيهالعملمنممثوعةلأنها

ود(.)ظصنصقطت)1(

)د(.منسقطتضاربا"رجلأضربت"تريد)2(
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التأخيو؛موضعهكاناذاللفطفيبتقديمهيبالوافلمالتأخير،رتبته

بالخبر،متعلقهووإنما،الحقيقةعلىبخبرهوليسالحجرورولأن

ب"إن".المخصوبالاسمبعداعني4موضعهفيمنوفيوالخبر

إنماالمنعوتعلىالتقديممنالنعتامتناع)1"ولعل:قيلفإن

بعديشرتبانحقها()ق/74والضمير،فيهالذيالضميراجلمنهو

الظاهر؟.الاسم

ويجوزللضمير،حاملالعبتداخبولان؛بمانعليسهذاقلا:ا

التأخير.موضعهكانإذاالظاهرعلىتقديمهيجوزمضمبرورب،تقديمه

تبييناأنهاجلمنوجبإنماالنعتتقديمامتناعولعل:!لفإن

.الموصولمع!2(كالضلةفصار،لفائدتهوتكملةللمنعوت

ولا،الكلامبهيستقلالمنعوتالاسمالان؛باطلهذأقلا:

31"-الصلةإلىالموصولافتقارالنعتإلىيفتقر

اان)؟":نعتهفييعمللاالاسمفيالعاملالفعلانلكيبينومما

تأثيرفلا،وبعدهالفعلوجودقبللهالازمةللمنعوتصفةالنع!

ذإ؛المنعوتللاسمفيهالتأثيروإنما،عليهلهتسلطولا،فيهللفعل

الحقيقة.فيعواملالاس!ماءتكوذانيجزلموإن،وينصبئرفعبسببه

وفيها،كالندتصفةكانت!انلائهاا(؛)ظ/55الحالبخلافوهذا

اكالحت،للاسملازمةيصمةليستفإئها،الاسمإلىيعودضمير

."صلأولا:(ق)(1)

."من":"ئجلنحاا"(12

ود(.)ظمنسافطالجوابهذا)3(

"إذ".)ق(:)4(
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أولىبهافالفعل،خاصةالفعلوجودحينفىللاسمصفةهيوإنحا

عليه،تقديمهاجازفيهاعملفلما،دونهفيها!شمل،الاسممن

ضاحكا"جاءنحو[)1(:،إليهو]تقديمهاريد"،جاء"ضاحكانحو.

فيها.الفعللعملكالمفعوللأنهاأ2"؛الفاعلبعدوتأخيرهازيد"،

كله.هذابخلافوالنعت

يعمللاالفعلأنفيعجيبافصلا-اللهشاءإن-هذابعدوسنبين

واوالمصدر)3(،،بهوالمفعول،الفاعلأشياء:بثلاثةإلابحفسه

هذمنويخرج،الفعلوقوعحينفيالثلاثةهذهلأحدصفةهوما

والتوكحدات،والابدال،والنعوت،والزمانالمكانظرفاالفصل

علىالقاطعالبرهانهنالكونقيملمحها،المعمولالأسماءوجميع

.الدعوىهذهصحة

)4"بديعةفائدة

ليتفقعليها،جاريةتكونأن]لصفةبعدهاجاءتإذاالنكرةحق

اللفطلاختلاف،عندهمفيضعفالحالعلى")الصفةنصبواما.اللفظ

!والسماعبالقياسالقولهذا)6(النحاةمحققيبعفقورد.ضرورةغيرمن

المعرفةنعتفيالحعنىيختلفانجازفكحا؛[لقحاسأما:قال

["."المائجمنالإكحال)1(

ضاحكالما.زيد"جاءةنحو)2(

.!المطلق!المفعول:يا"النتائج!3(

)ص/233(.:الفكر""نتائج)4(

)ق(.منسقطت)5(

وقد"النتائج"،فيبهصزحكما،الشهيلىشيخ،الطراوةبنالحسينأبو:هو61،

ترجحته.تقدمت
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امنوبينهماوكاتئا"،،الكاتبزيد"جاءني:قلتإذاكما،والحال

قلت؟إذاالنكرةفيكذلكالاختلافمنالمانعفحا،تراهماالفرق

منالحالإلىتدعوقدالحاجةلأنكاتبا"!اوا4كاتببرجل"مررت

.فرقولاالمعرفةمنالحالإلىتدعوكماالنكرة

رجالخلفه"وصلى:فمنهئحصر،أذمنفأكثر؟السماعوأما

منلا"وقع("مصدرمنفحال((،فجأةامر"وقع:نحووأماقيافا")9(،

."الاقبال"منحالمشئا"لجل"اقيل:وكذلك،"امر"

اللفظ،لاتفاقإيثارا،النحاةقالهماالاكثرولكن؛صحيحوهذا

المعرفة؟فيبينهماماولتباعد،النكرةفيالمعنببنبينماولتقارب

واكانتحالأالمخاظبعندمجهولةالنكرةفيالصفةلأنب()ق/؟7

إلنكرةمنالحالكانتولو.ذلكبخلافالمعرفةفيوهينعتا،

تقدمتإذاحالاصحتهاعلىالعرباتفقتالماتنكيرهالاجلىممتنعة

)آ":سيبويهانشدهكحاعليها

لاطلل)3(موحشالميةير

وقوله:

الجاذر)؟(العيوناعارتهاظباءمستكنةوالقناالعوالىوتحت

)11

)2(

)3(

،4(

رضي-عائشةحديثمن)412(.رقمومسلم11131(،رقمالبخاريأخرجه

قيافا".قوموراءه"وصئى:البخارىولفظ-عخهاالله

.(1/672):بلليهاا"في

.+خللكالهيلؤح؟ا+.تمامه

)3/898(.سيأتيفيماتخريجهوانظر،عزةلكثيروالبجت

.()مستكخةبلل()!ستقفةو!ه(أ"2؟21/:ا""ديوانهالزمةلذيالبيب
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حالا"موحشا"جعلوااذعلىوغيرهسحبويهحملفما:قيلفإذ

يقوللاوهو،رجلقائفافيها:!ولكمنحالأو"قائحا""طلل"،من

الجار)1(،بهتعلقالذيبالاستقرارفاعلوطللارجلاإذ؟الاخفشبقول

الاسمولكنمنه،حالاجعلهافيلهعذزاكانالقولبهذاقالفلو

منالمبتداخبرفيولابد،قبلهالمجرورفيوخبرهمبتداعندهالنكرة

الحالهذهتكونلافلمتأخر،أوالخبرتقدمالمبمدأيعودعلىضمير

هذا؟.إلىدعاهمالذيوماالنكرهمنتكونولاالضمحرذلكمن

فقد،بهوالاعتناءعنهالتقصييجبجذاحسنسؤالهذا:قيل

وما،البابهذافيوالمولفيند"الكتاب"الشارحيناكثرعنهكغ

للسؤاليتخبهلموأكثرهممقنعجوابإلىفيهاشارمنهمأحدارأيت

له.تعرض!ولا

(ب55)ظ/النحوفيالمسألةهذهإن-"التوفيقوبالله-اقولهوالذي

شحهدرجل:فنقولمثالأفيهونضرب،الفقهفيالدورمسائلبمخؤلة

ذلكشهدئم،شهادتهوقبلتالعبدفعتقحرانهعبل!فيمإخر

بالجرحة،فيهالمعتقالعبدفشهد،تجريحهفأريدأخرىمرةالرجل

العتيقبطلوإذا،العتقوبطلالشاهدجرحثبتشهادتهقبلتفإن

الشاهدأ2(،جرحيصحلمشهادتهسقطتوان،الشهادةسقطت

نااولىفهوأصلهإسقاطإلىيؤولفرعوكلهكذا،المسألةودارت

الحالجعلبإنفإنك؛الفصلهذامسألةوكذلك،نفسهفييسقط

المضمرتقديريصحلمالضمير،من]رجل"قائضا"فيها:قولكمن

لأنمبتدا؟بعدكلفعلتقديريصحولا،يتضمنهفعلتقديرمعإلا

)1()ق(:"حال".

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...العتق"وبطل؟قولهمن)2(
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نأبطلفاعلاصاروإذافاعلا،المبندأويصيريبطلالابتداءمعخى

وجودبطلوإذا،الفاعلعلىالفعللتقدمضميرالفعلفييكون

الخطر.فيبديعوهذا،منهالحالوجودبطلالضمير

أناحقهالمبتداخبرلأنالتأخير؛بهينوىالمجرورإن:قيلفإذ

.مؤخرايكون

علىمقدمةالحالوجوديححلمالتاخيربهنويتوإذا:قيل

الحالكونفبطلمعنويا،كانإذاعاملهاعلىتتقدملالانهاالمبتدأ؟

عندوفاعلسحجويهعندمبتداهوالذيالنسكرةالاسمغيرشيءمن

يلزموإنما،مذهبهعلىالاخفشيلزملاالسؤالوهذا،الأخفش

بشرأبيالاماممخالفةمنالوختةولولا،بقولهقالومنسيبويه

]منصة[)1(فيمذهبهوجلوتمؤزرانصزاالاخفشقوللنصرت

كلامهذا."أميلسحجويهمذهبإلىالنفسولكنمنسزا،التحقيق

صبب.منينحطسيلكأنهترىكماوهو)2"؟الفاضل

مذهبتحقيقاحدها::مقاماتثلاثةفيمعهوالكلام:قلت

لابالظرفرجلارتفاعرجل"،الدار"في:قولكأذفيالأخفس

حالايكونانيحتنعالنكرةمنالحالان:الثائيوالمقام.بالابتداء)3"

الذورمنذكرهفيماالكلام:الثالثوالمقام.الظرففيالضميرمن

01الفقهيةالحسألةفيللدورمطابقاليحصوأنه،النحويةالحسألةفي

علىالظرفتقدمإذامذهبهالاخفترأنفاعلم:[لاوللمقام1فأما

ةالخائج".منوالحئمت""منصبود(.)ظ)1(

ع/236(.)الفكرا:)نتائجفيالسهيليالعلامة.يعخي)2(

خطأ.وهوبلانتقاء"ة:ود()ظ)3(
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بفعله،الفاعلارتماعمرفوكاكانزيد،الدار"في:نحوالمرفوعا،سم

إلابهالابتداءيسوغلافكرةكانإذاالمبظاانأيضا-:-ومذهبه

رجل("،الدار"فينحو:،عليهتقديمهوجصب،عليهالخبربتقديم

س)1،!
بالاخر،كلامجهأحديبطلأنينبغيفلاوهذا،هذاعلىنصءنه

الخبرتقديموجوبو[جبماعندهالظرفتقديمرجل"الدارف"في

مذهبهكانلوبحالالظرففيضميرفلاهذاوعلى،بهالمبخدأعلى

سيبودهيلزملم،يالظرفمرفوعالاسمأن)2"فيسواءالحسألتينأن

"في:قولكأنوذلك،النكرةمنالحاليجعلحتىبقولهيقولأن

يتحملولابمشحقليسفإنهضمير،الظرففييىرجل"الدار

الضمير،يتضمنالاستقراروهوعاملهإدن:يقالماأقصى،بوجه!مجزا

عنهيتصبحتىالظرفإلىالضميرحكلمرجوعيقتضيلاوهذا

به.اللفطمنبدلاولاموقعهواقعاليسفإنه،الحال

فلو،الظرفعنتستغنلمبالعاملصرحتلوأنكترىالا

إنحاانهفعلمالدار،في:قولكعنتستغنلممستقر"،"زيد:قلت

واقعاولاعنهنائبئاالظرفوليس،بهالعلملمكاذمستقراحذفاحذف

كانوإذاالخحو،بديعمنفإنهفتاملهالضمير،تححلهليصحموقعه

فلم،بوجهالحالعنهفينصبالظرففيضمجرأ()ظ/56فلاكذلك

،الموجودةالنكرةتلك)3"إ،الحالصاحبيكونأنيصحمامعكيبق

غيوها.من،منهاالحالاصحابهوأئحةبشرابوالامامجعلفلهذا

الضميرقيهوقدرتتقدمإذاالظرفانفاعلم؟الثان!المقاموأما

-""فان:ود()ظ(1)

دا.!المخيريةمنوالمثبتفإن"ا"سواء:ود()ظ)2(

ود(.)ظفيتحرفت)3(
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الفعلبصنزلةوهوإلاالضميريتحمللافإنه،العاملالفعلبمنزلةصار

عنيتجردأنوجبمقدموهوالفعلبمنزلةصاروإذا،شبههماأو

فيهالضميرفتعدي،مقامهوقيامهبالفعلالتشبيهلحققضاءالضمير

تقدي!ه.ينافي

خبر،وهوليستحقهكانالذيالضميرفيهقدرناإنما:قيلفان

01محرنا؟عاملأكانإذامابخلافالضمير،منيستحقهماوفيهقدمفلما

"قام"،يقدمأنيجوزانه؟قامزيد:فيهذامثلقدرتفهلا:قيل

امتناععلىالنحاةأجمعفلماوخسبرا!ميتدأويكونزيد،قام:وتقولط

المسألةهليعرفلالانههنا؛الخبرتقديميجوزلاوقالوا:ذلك

ينبغيوكذلك.والفاعلالفعلبابمناووالخبر،الالحداءبابمن

فحأمله.سواءالطرفمنالفعلنائبفي

أربعةفالدورالدور؛منذكرهما)1(وهو:الثالثلمقام1وأما

01تقدميسبقيودور،معيودور،علميودور،خكميدور؟أقسام

الجهةمنالاخرعلىمنهصاكلحكحينثبوتتوقف:فالحكمى

امنكلتوقف:العبارةهذهوأخعمنمنها،الاخرتوقفالتن

.واحدةجه!منالاخرعلىالحكحين

العلمعلىالمعلومينمنبكلالعلمتوقف:العلميوالدور

بالآخر.

إلااحدهمايكونلاالوجودفيشيشينتلازم:المعيو[لاضافي

الاخر.مع

)1()ظ(ة"محا!،)د(:"بما".
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سبقعلىمنهماواحدكلوجودتوقف:التقذعيالحتبقيوالدور

هالمحالوهذا،لهالاخر

موضعه.هذاليسكلامفيهماالاخرانوالذوران،وا!عوالإضافي

!لوالنحويةالفقهيةالصورتينمنذكرهفماهذا؛عرفوإذا

فإنالاخر،علىثبوتهفيالشيئينمنكلتوقففيهليسإذبدور؛

وليست،عتقهشاهدشهادةقبولعلىموقوفةالعبدسهادةقبول

الظرفتحملولذلكذهادته،علىموقوفهالعتقساهدشهادة

موقوفيغ!يرالفعلوتقدير،يتضمنهفعلتقديرعلىموقوفللضمير

فتأمله.للضميرالظرفتحملعلى

بابمنفهو،إسقاطهإلىإثباتهيقتضيمابابمنهذاوإنما

بطلتاصولهابطلتوإذا،بالإبطالاصولهاعلىتعودلاالتيالفروع

تتوقفلاأصولهاوصحةصولها،صحةعلىموقوفةفهيهي،

لتوقفأصولهاابطلتلوانهاهذا:فيالدوروجهولكنعليها،

اقتضاءعلىمتوقفةوهيلها،إفسادهاعدمعلىاصولهـاصحة

.نظائرهوكذلك،الوجههذامنالدورفجاءلهـا،أصولها

فائد"91(

نصب؛ولابرفعيقظعلم،لهمثبئاللمنعوتتمييزاكاذإذاالنعت

الذماوالحدحأداةمنهيبللهتمييزغ!يركانوإن،تمامهمنلانه

تكرريشترطوإثماتتكرر،لمأوالنعوتتكررتقطعهشاع،المحض

ويسوغببعضهاالاتباعفيحصل،والتبيينللتمييزكافتاذاالنعوت

ذلكهب()ظ/6علىيدلكوالذي،النكتةلهذهفتفطن،الباقيقطع

.بنحوه)ص/237(الفكوا:أتائج11(
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"،العالمينربلله"الحمد:يقولونالعوبسمعت:سيبويهقول

عربية.أنهافؤعم،يونسعنهافسألت

جددواذئم.أومدحتجديدأر[دواإذاانهمالأولمنالقطعوفائدة

وكلما،الحعخىتجذدعلىدليلالاولاللفطكيرتجديدلأن؟الكلام

أبلغ-كان؟الحدحوتجددالمعانيكثرت

أأ(بديعةفائدة

العطفحروفلان؛نفسهعلىيعطفلاالشيءان:القاعدة

بمعنى:فهيوعمرو"،زيد"قام:قلتإذالأنك؛العاملجمراربمنؤلة

قولهم:مثلوجدتفإذ[،الأولغيروالثانيعمرو"،وقامزيد"قام

ا.عنكخفيدان،الثانياللفظفيزائدلحعخىفهوومينا"؛"كذبا

حفع("،وابوعمر"جاءني:كلامهمفييجيءانجدايبعدولهذا

لا،1الشيئينبينتجمعإئماالواوفإن"،وعتيقبكوأبيعنالله"رضيو.

علىزائدة)2"فائدةالثانيالاسمفيكانفإذاالواحد،الشيءبين

فمنعطفبفإن،وتركهالعطففيمخيزاكثتالاولالاسممعنى

حيثفمنتعطفلموان،متغايرةوهيالصفاتتغدادقصدتحيث

"زيد؟تقولالاولالوجهفعلى،الاولهوضحيرمنهماكلفيكان

بالواوعطفتكانك"،كات!"الح"فق!ه:الثانىوعلى،(1وكاتبفقيه
،3(

اهولانه؛الاولالثانيأتبعتتعظفلموحيتاالشعر،علىالكتابة

)ص/238(.:نفسهالمصدر)1(

فالدةإ.الحنعوتفي9)د(:)2(

01بعدهللسياقالموافقوهو،"وكاتب!شاعر:!و)النتائج،("كاتب،فقجه.ود()ظ)3(

(".وكاتبداشاعر(":و"النتائجوكالبإ،"فاقيهود(:)ظ)4(
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.للصفات[أ1"الحاملاتحدحي!منهو

بغيرالقرانفييجيءمافاكحر؛وتعالىتباركالرباسماءفيواما

"،الرحيم"الغفور"،الحكيم"العريز"،العليمالسميع9:نحو،عطف

موضعبن.فيمعطوفة)2"وجاءتآخوها،إلىلماالسلامالقدوسالملك"

وأتباطن(،خروألطهرولأول>:وهي،اسماءاربعةفي؟أحدهحا

.3[ة]الحديد

ظقائذى>:فولهمثلالموصولبالاسمالصفاتبعضفي:والثاني

:ونظيره[4-2:]الاعلى(أ54صأترشأخرج!راتذىسصغ*افهدفىلمحدروألذ!ط!اصأ!مؤكط

ا+أ-تقتدونسبلألعل!فيهالكغوجعلامقاف!رضل!مجعللذي>

لذيو-:تخررجوت!!كميتابلدصبهءفالنصرنايقدبمفآالسحا!نى!رلتذطوا

الغالب؛فيالعطفتركفأما12[-أ":]الزخرفكها<آكذوفيظى

بعض،منبعضهاوقرب()ق/5!الأسماءتلكمعانيفلتناسب

إذاانكترىالا.بالاولشعورهعند)3(منهابالثانيالذهنوشعور

إذاوكذلك،الرحمةإلىمنهاذهنكانتقلالمغفرةبصفةسعرت

لشلى>:وكذلكالبصر)3(،إلىالذهنانتقلالسمعبصفةشعرت

.2[؟]الحشر:الم!ور<أتارئ

متضادة،الحعانيمتباينةألفاظفهي؟الاربعةالأسماكاتلكواما

حقفيمتطابقةالمعانيمتققةوهيموضوعها،اصلفيالحقائق

)1(

)2(

)3(

الح(

الضحير"من"رجل:قولهمنبدأوقد)ق،،لسخةقيالسقطينتهيهعاإلى

ص/325.

"وكانت".)ق(ة

)ق،.من

البصير(".إلىمنهاالذهنانحقللمالسمجع)ق(ةفيالعبارة
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اخر،هوانهكمااولهوبل،لغيرهمعنىامنهايبقىلا،تعالىالرب

دخولفكان،حقهفيبعضابعضهايناقضاولا+باطنانهكماوظاهر

المحالتوهمع!-والنظرالتفكر-قبلالحخاطبلوهمصرفاالواو

واحد،وجهمنباطئاظاهزايكونلاالشيءا؟نالأضداد؟واجتحاع!أ(

لهذهتركهمناحسنههناالعطفدذكان،باعتبارينذلكيكونوإنما

ا.لسهيلي)2"1اجوابهذا،الحكحة

معانعلىدالةالالفاظهذهكانتلما:يقالانمنهواحسن

العطفبحرفاتىتبالنهاعلىبهاالاتصاففيالكمالواذ،متباينة

اينهاتبامعالمعانيهذهبانإيذانا،المعطوفاببينالتغايرعلىالدال

بها.للموصوفثابتةفهي

تقتضيالواواذ:وهوأ!/157(منهمااحسنوهواآخرووجه

منلنوعمتضمناالكلامفيفيكون،وتقريرهالمتقدمالوصفتحقيق

نحنمافهمإلىمرقاةنذكرهبمثالذلكوبيانالتقرير،مزيدمنالتأكيد

وغني،وشجاعوجوادعالم:هوصفاتاربع-مثلا-لرجلكانإذا:فيه

هذهاجتحاعمنويعجب،بهيقرلاأوذلكيعلملاالحخاطبوكان

،اذلكاستبعدذهنهوكأن4عالم!يد:قلتفإذا،رجلفيالصفات

لذلك،استبعادهقد!لتفإذاج!اد،ذلكمعوهو.ايوجواد،:فتقول

العطففيفيكون،وغنيشجاعذلكمعاوهو؟اي4وشجاع:قلت

الانكار.توهمبهتدرا،بدونهيحصلىلاوتوكيدتقويرمزيد

فيالمقابلاتهذهلاجتماعإنكاريعتريهقدافالوهمهذا؛عرفتوإذا

"ا!"واحتمال.ود()ظ(1)

)ص/93؟(.:الفكلر""نتائجفيأ؟(
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كونهانإلىالوهمسرىربما؟الأولهو:قيلفإذاواحد.موصوف

المتضايفات.منوالاخريةالاوليةلاذ؟غيرهالآخريكونانيقتضياولأ

إلىالوهمسرىربماالظاهرهو:قيلإذا"والباطن"الطاهروكذلك

ناعلىالدالالعطفبحرفالوهمهذافقطع،مقابلهالجاطنان

الاولهو:قيلفكأنه،بالآخريةالموصوفهوبالاوليةالموصوف

ذلككأمل،سواهلاالباطنوهوالظاهروهو)1(،غيرهلاالاخروهو

ودقيقها.ب()ق/75العربيةلطيفمنفإنه

وامير،وخطيبقاضمثلأللجلدكانإذاأنه:ذلكلكيوضحوالذي

والامير،والقاضيالخطيبهوزيد:تقولان!سن،رجلفيفاجتمعت

ههناالصفاتفعطفالمجرد،للنعبليستمزيةهناللعطفوكان

.غيرهالاميرنوغيرهالخطيبانمتوهملوهمقطعا،احسن

لطؤل(ذ!اتعقابلث!يدالقبوقابلألذلبغافر>:تعالىقولهواما

)2":السهيليفقال.الآخريندونالاولينالاسمينفيفعطف3[]كافر:

،الافعالصفاتمنلكونهماالأولينالاسحينبينالعظفحشنإنما

للمغايرةالعظفحرففدخل،نفسهفيلاغحرهفيسبحانهوفعله

تنبيهيريدلأنه؛الجملتينمنزلةولتنزلهما،المعنيينبينالصحيحة

ةقالثم.ويؤملوهليرخوههذا،ويفعلهذايفعلانهعلىالعباد

القوةمعنىإلىراجعةالشدةلأذو؛وبغير(،ا!عقالي>لم!يد

قوله:بصنزلةفصار،الأفعالصفاتعنخارجمعنىوهو،والقدرة

"ذي"لفظلأن<؛الطول>ذلمح!:قولهوكذلك(نم؟!أتعليوالعرجمف>

ذاته.عنعبارة

(.)1(!)!ق

923(.أص/الفكر":"تائغفى21(
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منعقابهشدةفإن،كافولاسافيغيرترىكماوهوجوابههذا

تخرجهلافيه"ذي"ولفظة،الأفسعالصفاتمنوطوله،الافعالصفات

[4ةعحران]ال؟6-*(!أنتقامى>نهيز:تعالىكقولهفعلصفةكونهعن

ب"ذي"؛الوصفمن)1(الذاتعلىادللمأوقابلب"كافرالوصفلفظبلى

امنالذاتعلىأدلالحشخقفالوصفكذا،صاجب:يمعنىلأنها

.!سؤالا!السؤالزادبل-اللهرحمه-جوابهيئمففلمبها،الوصف

منهااثنينكلأسحاءستةعلىمشخملةالجحلةهذهانفاعلم

)2(وصفتان،!طلقانأسحانوهما،"العليمب"العزيؤفابتدأها،قسم

العاطف.عنمجردانوهحاذاتهصفاتمن

العاطف،بينهحافأدخلأفعالهصفاتمن[سمينبعدهحاذكرثم

الاولانفأما،العاطفمنوجردهحابعدهما)3(ااخريناسحينذكرثم

اسماعلىجاريتينصفتينمفردينلكونهما؛العاطفمنفتجريدهحا

الأصل،هوالعطفعنفتجريدهما،متلازمانب()ظ/57وهماالله

(،1)العليمكالعزيؤ،ذلكمنالعزيزالكتابفيمالسائر!4(موافقوهو

الوحيم)6(.والغفورالبصير،والسحيع

لأنهماابينهحا،العاطففدخلالعو+<؟وقابلآلذنبغافر>وامما

)2(

)3(

)4(

)51

)د(.منساقطةذات"و"على)ظ(،منسقطتمن"!الذات

وصفياذ"ا."نعم:)ق(

)عر(!.ورسمهاأتبيع!المكلمة)ق(فيبعدها

ا.دالياذ"ود(:)ظ

"الحكيم".:)ق(

"السميعبين"واو"زيادةأق(وفيود()ظفىليستداالرحيم...لاوالسميع

.البصير("
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يغفر:معنىيعطيانفهمالفظامفردينكاناوإن،الجملتينمعنىفي

بالاسمفاتى،وقتكلفيووصفهسأنههذا:أي،التوبويقبلالذنب

علىالدالالفعللمعنىالمتضمنونعتهوصفههذاأن)1(علىالدال

عطفنحوعلىالاخر،علىأحدهحافعطف،ذلكيفعليزاللاأنه

الأولاذ،الاسمانكذلاش)ق/176(ولابعف،علىبعضهاالجحل

ذإؤ؟<؟!ذلىشديداتمقاب>:قولهفيملمحوظاالفعليكنلمولما

فعلمنهيصاغما"ذي"لفظفيول!سفيهما،الفعلوقوعيجسنلا

الاخر،علىأحدهمايعطفولم،وجهكلمنالمفردينمجرىجريا

واضح.فانهفتأمله،العليمالعزيزفييعطفلمكحا

ا-ض*ا<قدرفهدممط*وأثذ!!*ظق!ؤىلذى>:تعالىقولهفيالعطفوأما

جملة،وهيالافعالبهذهعليهالثناءالمقصودكانفلما2-3[:ايأعلى1

الموصولمعالجملةكانتوإن،جملةعلىجملةعاطفةالواودخلت

جملةكل)2(يصيرلعطفومقصود،مرادفالفعلالحفرد،تقديرفي

موصولخبرفيبهاأتىلومابخلافبالذكر،مقصودةمستقلةمنها

السماءمنوانزلمهادا،الأرضلكمجعل"الذي:فقيلواحد،

فلحا،واحدةجملةحكعمفيكلهاكانتكلها"،الأزواجوخلقماء،

ناعلىدلجملةكلمعالحوصولالاسمبذكرالجحلبينغاير

حدتها،علىالجحلهذهمن3"جملتماجملهبكلوصفهالمقصود

وفد،لمكالفائدةهناوالفائدة،النعوتقطعبابمنقىيبوهذا

هذهلأجلكانإنماالنعوتقطعبلفراجعها،إليهاالاشارةلقدمت

ود(.)ظمنسقطت)1(

"على".ود(:)ظ)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...كايرفلما،"واحدة:قولهمن)3(
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النعوتفيالمحققلهذاالمقطوعةالنعوتالحقدرافيفذلك،الفائدة

.والاحسانالطولذوفإنه،وانعمبهمنماعلىللهوالحمد،الحعطوفة

صفتيلين)2"العقابسشديدالوصفوقعكيف+.مل:تتمه لأ.-)1(
<التوبالذنجاو!ابلغافر>:فقبله.بعدهارحمةوصفةقجله)3"،رحمة

وشاهدالصحيحالحديثتصديقهذاففي<ألطول>ذلى:وبعده

فولىاعندهموصوعفهوكقاب!كتبالله"إذ:ع!ج!قولهوهو،4

")6"غضبي"سئفت:لفظوفي(كضبي")تغلحثرحمتيأن:العرش

وغلبت.ههناالرحمةصفتاسبقتوقد

2[ا]كافر:ا(اتتريل>:بقولهالايةافتتحكيفوتأمل

بلالغتهامنالعربتعقللا،عندهمنالمنرلعلويسحلفىموالتنزيل

تنزيلانأخبروقد.ذلكإلاأ7"الفطرةالسليمةالامممنغيرهاولا

وتعالىتباركعلوهاحدهما.:شيئينعلىيدلفهذا!منهالكتاب

لاا)8(اعندهمنالمنؤلبالكتابالمتكلمهوانهأ:والثاني.خلقهعلى

امنهانهكماقولامنهيكونانيقتضيوهذا،منهانهاخبرفإنه،غيره

الغير،ذلكمنالكتابلكانبهالمتكفمهوكانلوغيرهفإنتنزيلأ،

"فائدة".)د(:)1(

هى(".9:ود()ظ)2(

)ق(.فيليست)3،

)ق،.فىليس!!له،وساهد)4(

هريرةأبيحديثمن)2751،رقمومسلم)4931،،رقمالبخارجمماأخرجه)3(

.-عنهاللهرضي-

السابق.الحديثبعدومسلم)3!74(،رقمللبخاري)6(

)ق،.فيليس!"الفطرة"السليمة)7(

)ق(.فيليست"عنده"من)8(
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به.المـكلمإلىي!ادانماالكلامفإن

قل>:ومحله13[،:]السجدة(منىئقؤلحقهـلاكن>:هذاومثل

ومحله:201[،:]العحل<بالحقذبلىمنالقدسروحئرل!ب()ق/76

في"من"بحرففاستمسك؟4[:]فصلت*أ<اافيحميمحكيمقنتنزلل>

والجهمة.المعتزلةشذبأأ"يقطعفإنهالحواضعهذه

فتضمنت،تنزيله:يقلولمس(>كفيل:تعال!قالكحفوتأمل

>اتعريف.تعال!!الثم،الرسالةوثبوت)2(وكلامهعلوهإثباتالاية

وخلق،والعلمالقدرةصفتيالاسمانهذانفتضمن"ش.*"(،اتعليم

قدرةهوالقدر)3"لان؛اللهسوىماكلوحدوثالعباد،اعحال

ولانالقدر،إثياتفتضحنت،حنبلبناحمدقالكحاالله)ظ/158(

،يكونلامايساءاناو،يشاؤهلاماملكهفييكونأنتمنععزته

ذلك.تبطلعزتهفكمال

وذلكسيء،كلخالقيكونانتوجبقدرتهكحالوكذلك

كحاللأن؛خلقهبهيتعلقلاقديمشيءالعالمفييكونأنينفي

ذلك.يبطلوعزتهقدرته

شرعهمخالفةوالذنبالنؤب<،وقابلالذنبغافى>:تعالىقالثم

ثم،وفضلههـاحسانهشرعهإئباتالاسحانهذانفتضمن،وامره

جزاؤه)4(الطولوذو،دلمذنبينجزاؤهوهذاشطيدآلعقاب<،>:قال

)1(

)؟،

)3(

".شغبحجج)ق(:9

.!"ومكانه:()ق

."العدرة9:ود()ظ

)ق(.منساقطهعاإلى."..ألاسمان"هذان:قولهمن
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.والعقابالخوابفتضمنت،للمحسثين

فحفممن3[]كافر:لمص!!في!<إلمهإلاهوألنه>لا:تعالىقالثم

والحعاد.التوحيدذلك

والعلم،؟والقدرة،والكلامالعلو،:صفةإئباتالايتانفتضمنت

والتوحيد،والعقاب،والثواب،العالموحدوثوالقدر،،والشرع

الرسمالة:يتضحنلمجورلدولهلسانعلىمنهالكتابوتنزيلوالمعاد)1(،

افيسمعكعلىتجلىلإيما!1والإسلامقواعدأ2(عشرةفهذه،والخبوة

ولكن:العطجحة)3"،الايةهذه

مقعد،ضرييرإلىتؤ!خودبه!

والحعارفالحلومهذهتتصمنالايةهذهانقطببالكخطرفهل

فماالقراناياتسائروهكذاإياها!!وسماعكلهاقراءتككخرةمع

طلبفياوقاتهافنىمنعلىغبنةمناعظمهاوماحسرةمنأشدها

قلبطبالشراولا،القرانحقائقفهموماالدنيامنيخوجثم،العلم

)4".المستعانفالله!اومعانيهاسراره

)1(

،2(

)3(

)4(

)!(

)6(

()جليلةفائدة

المعطوففي)6"العاملمعثىفيمقدرالصعظوففيالعامل

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،.."فتضحنت:قولهم!

.قاعدةعثر!إحدىتصيح)ق(منوهى""الشرعب!ضافةلكنود(،)ظفيلست

(.)قفيلسست

)ق(.فيلشت

924(.)ص/:الفكرلا"نتائج

ود(.)ظمنسقطتفي""العامل
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ذلكقلناوإنما،منابهونابإعادتهعنأغنىالعطفوحرف،عليه

.والسماعللقياس

ولا،قبلهمافيهيعمللاالعطفحرفبعدمافان"القياساما

يقخضيولامعحولهأخذقدلانه؟معهالحفعولطبابفيإلابهيخعلى

"ضربث:تقولفلا،بوجهعليهتسليطهيصحولاالعطفحرفبعدما

مباشرتهيصحلاشيءٍفييعملعاملاإن:يقالفكيفوعمرا"،

وبينبينهواسطةولاالمعنىفيالمنعوتهوفالنعتوايضا:،إياه

القولعلىالحنعوتفييعملمافيهيعملفلاذلكومع،الحنعوت

الذي)ق/177(بالمعطوففكيف،الصحيحوهوسالفا،نصرناهالذي

إ؟.وجهكلمنعليهالمعطوفكيرهو

)1(:قولهمثلفيالمعطوفقبلالعاملف!ظهار؛[لسماعواما

ترهوإنقتلىفيهئملناإذالخجاربني)2(بل

لمماالعطفحروفسائرفيمطردوهذا،قىلرةقتلىفيهملنا:يريد

نحو:،عنهانفرادهيصحلااسمعلىالمعطوففيمنعكمامانعيصنع

تجحعهناالواوفإنوعمرو"،زيدبينو"جلمحتوعمرو"،زيداختصم"

واجتحع،هذاناخخصم:قلتفكانك،العاملفيالاسمينبين

الواوهذهومعرفةوعمرو")3".زيد"اجتحع؟قولكفي،الرجلان

زيدقامالذي"رايت:تقولاثكفمنها،كخيوةفروععليهيبثىاصل

لأن؟يجزلمعاطفةكانتوإن،جامعةالواوتكونانعلىواخوه"،

عدالعزى.بنلخالدونسبه!1/23(السيرة":إفيهشامابنذكره)1(

.،"السيرةمنواليثبتبنو""بل:الخخفي>2(

)ق(.منساقطهاإلى."..الواو"فإن>3(
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االعائد-منالصلةفشلت،"أخوهوقامزيد"قاميصير)1(:التقدير

[9:]القيامةس:!(وآلقمرآلمحسوجمع>:وتعالىسبحانهقولهومنها

الشمس"!لع:قلتولولاجتحاعهما،المؤنثعلىالمذكرغلب

الواوتريدأنإلاوزيد"،هند"قام:يقبحكماذلكلقبحوالقحر("،

ولفط،جامعةالواوتكونأنفلابدالايةفيأماوأ.العاطفةلالجامعة

ا.ذلكيقتضيالفعل

والترتيبللتسبيبتكونوقد،للتعقيبموضوعةفهي"الفاء"؛واما

ابدابعدهماالئانيلان؛التعقيبمعخىإلىراجعانوهماب(،58)ظلم

لترتيب1و"،فبكى"ضربتهنحو:فالتسبيبالأولعقبفييجيءإنحا

لترتيبالفاءدخلت؟[]الاعراف؟بآسنا<ها>أهلكنفافعآ]نحو[:

اولى،بهالاهتماملانالذكر؛فيتقديمهيجبالهلاكلان؛اللفط

هذا:ومنالوجود.فيقبلهالباسمجيءكانوإن

جده)2(ذلكبعدسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

وهذاالوجود،فيالمعثىلترتيبلا،الكلاملترتيب"ثم"دخلت

01المخبرفيلاالجبرفيللترتيبتأتيإنهاا:النحاةبعض!قولمعخى

هذا:مناحسناخرانتقديرانالايةفيوعندي

بالفعلوعحر4الهلاكإرادةبالاهلاكالمراديكونانأحدهما:

المرادترتبالارادهعلىالبأسمجيءفترتبكثير،وهو،الارادةعن

.الارادةعلى

)1(

)2(

ود(01)ظمنسقطت

اله:والرواية)ص!/394،:""ديوانه،نواسلابىالبب

جدهذلكقبلثم،قبلهأبوهلـحادثملححادلحنقل
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علىتفصيلترتيبالترتيبيكوناذ-الطف-وهو:والظفي

بيائاالبأسمجيء:احدهما:بنوعينفصلهثم،الإهلاكفذكر،جملة

الوقعين؛هذينوخص،القائلةوقتمجيئه:والظني-في:أى-

ماكانواأسكناللهبأسفجاءهم،وطحأنينتهم!احتهموقتلأنهحا

في--سبحانهعادتهعلى،وسكونهمطمأنينتهموقتفي،واروحه

كيه.هوماإلىوركونهوفرحه)1(،امالهبلوغوقتفيالطالماخذ

أقلهاوظفوازئتترخرفهاالارضقأضذتإذاصغ>:تعالىقولهوكذلك

نأ:والمقصود[؟4:]يونس(نهاراأولئلأأتىناأتنهاعلضهالمحدروتأشهم

خارجي،لاعلميترتبوهو،الجحلعلىالتفصيلترتيبهناالترتيب

ذلك،بعدتفصيلهيطلبلماولا،جحلةبالشيءيشعرالذهنفإدن

الموضعهذافتأملمفصلا،إلايقعفلمالخارجفي)ق/لالاب(واما

كترتي!بالايةفيالترلبانظنحتى،الناسمغكثيرعلىخفيالذي

هذا.قبلبهذااخبرناكمانا:ايالإخبار،

فعلى89[:]النحل<لمحادئهقابدآلقزأنقرئمتفإذأ>:تعالىقولهواما

المشهور.هوهذابالفعلالفعلارادةعنالتعبيرمنذكرناما

ابتداءعنبالفعلتعبرالعربأنوهو:هذا،مغالطفوجهوفيه

عن!فعلت:فيقولون،تارةانتهائهعنبه)2"وتعبر،تارةفيهالشروع

هذاوعلى،حميمياستعمالوهذا،الفراغعندوفعلت،السروع

واخذتشرعتإذا:أي،الفعلابتداءالايةفي""قرأتمعنىفيكون

مبادىءهوالذيالشروععلىمرتبةفالاستعاذةفاستعذ،القراءةفي

)1(

)2(

."مهوكر":دةزيا(ود)ظ

."...عنوتعرتارةإفيهود(:و)ظلما،-..عنبهوتع!رفيه..".)ق(:
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وطليعته.ومقدمتهالفعل

فىاخذ:ايالفجرا")1"طلعحينالصبح"فصلى:قولهومنه

طلوعه.عخدالصلاة

فالصحيحأسفر"31"؟انبعدالغدمنصلاها)2("ثم:قولهواما

)؟(السهيليمنهمالانتهاء،بهالمراد:طائفةوقالتالابتداء،بهالحرادان

،الأولاليومفيقدمهاانهفيصريحوالحديث،ذلكفىوغلطوا

واخره.الوقتاولليينالثانياليومفيواخرها

"،الشمسلت1زحينالالهر"صفى":)جبريلحديثفيوقوله

إلا.ليسابتداؤهاهذا

مرادفذلك("؛مثلهشي؟كلظل!ارحينلعصر1"صلى:وقوله

الابتداء.به

مئله"؟الرجلظل)6(صارحينالعدمنالظهر"وصلى:قولهواما

وقيل:،الوقتهذافيمنهافرغ:ايمنها،الفراغبهالمراد:فقيل

)1(

)2(

)31

)؟(

)5(

)6(

.-عخهاللهرضي-الحصحببنبريدهحديث!ن)613(رقممسلماخرجه

."فصلاها":ود()ظ

.المتقدمالحديث!نلطعة

251(.)صى/:الفكرإ"دائ!في

)9؟1(رقموالرمذي)393(،رقمداودوابو)1/333(،أححد:اضهـجه

.-عمهحااللهرضي-عاسابنحديث!نوغيرهم

منشواهدوله،وغيرهعبدالبرابنوصححهالعيد،دقيقابنقواهوالحديث

و"التلخيع227(،-221)1/ا:الرايةإنصبانظر:،الصحابةمنجماعةحديث

.()1/183:الج!ر،

ود(.)ظم!ساقطهناإلى."..شيء"كل:قولهم!
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الوقت،لاخربياناالوفتهذاإلىأخرهاةأيالابتداء،بهالصراد

،المشتركالوفتمسألةفيمالكأصمحاببه)1(فتصسكهذاوعلى

موضعه.هذاليسالمسائلهذهفيوالكلام

فضل)2(

لماأ،)ظ/95كايةبعدهاماانعلىللدلالةفموضوعة"حتى("واما

فإنها:الحدكلفظلفظ!اكانولذلك،حدهشيءكلوغايةقبلها،

كالتساءوالدال،ليندقبلالحد"حاء")3"انكحا،تاءينقبلأ)حاء"(

لقوده،بالاسمأولىلجهرهافكانتالجهر،فيإلاوالصفةالمخرجفي

للغاية"حتى("كانتحيثومن،لضعفهبالحرفأولىلهمسهاوالتاء

للغاية.التيب"الى")4(يخفضونكمابهاخفضوا

"إلى"بعدوما،منهوهوقبلهالماغاية"حتى"انبينهما:والفرق

فيفا!قتهاولذلك،الحرفقبلماانتهىعندهبلقبلها،ممالس!

قبلها،عصابعدهامالانقطاععاطفة"إلى"تكنولمأحكامها.اكثر

يجزولم،العطفحروففي"حتى"دخلتثئمومن"حتى("،بخلاف

"قام:تقوللا،خافضةكانتإذاالمخفوضالمضمرعلىدخولها

بعدهاماكانحيثومن"،وك")"قاموا:تقوللاكما("،حتاكالقوم

عحرو"،أ،)ق/78حتى!يد"قام:العطففييخزلمقبلهالماكاية

.طرفولاللأولبحذليسالثانيلانتمزا"؟حتىخبزاأكلت":ولا

،1(

)2(

)3(

)؟(

)ق(.منمد

252(.)ص/الفكر":"نتائج

)فط(.منسقطت

خطأ.وهو!إذا":)ق(

!.وكالعوم"قام:ي!"النتائجفى
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بعدهاماوان،الغايةلانتهاء"حتى"كوذمنالمرادليس:تنبيه

"مات:قلتفاذاقبلها،عماالفعلفيمخأخزايكونانطرفأأ(

موتتأخريلؤملم"،المشاةحتىالحاجوقدمالأنبجاء،حتىالناس

0الحاجعنالمشاةفدوموتأخر،الناسصالأنبجاء

فيإلاتخالفهالاالواومثل"حتى"إنةالناسابعضىقالولهذا

فلا،عليهالمعطوفقبيلمنالمعطوفيكوذاناحدهما:،شيحين

بقوةتخالفهان:الثالي.الواوبخلاف،الخيلحتىالناسقدمةتقول

والذيفلا،والحدالعايةمنهايفهمانوأما،قلةاوكثرةأوضعفاو

ابكونالحراديعلماذفاتهولكن،المثالينمنتقدمماذلكعلىحمله

المعطوففيغايةيكوذانبهالحراداذفاعلموطرفا،غايةبعدهاما

والقلةوالاضعفالأشدفييخالفهانيجبفإنه،الفعلفيلاعليه

والفضل،الشوففيللناسغايةفالانبجاءهذافهحتاوإذا،والكثرة

اكلحث:قلتإذاوأنتوالعجز،الضعففي)2(للحجاجغايةوالمشاة

ناالمرادوليس،السمكةلانتهاءغايةفالرأسراسها،حتىالسمكة

مماوهذاللرأساكلكيتقدماذيجوزبل،الراسكانأكلكغاية

عليه.ينب!واولمالنحويينمنكثيراكفله

فافد-)3،

ولذلكمعها،المذكورينالشيئيناحدعلىللدلالةوضعت"أو((

امرينبينتردداالشككانحيثمن،فيهالم!شكوكالخبرفيوقعت

،1(

،21

)3(

.ا"ظرفا":"صوللأا"قي

."للخاس)1:(ق)

)ص/253،.الفكرأ:"نتاثج
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فقد؛للشكوضعتنهالاالاخر؟علىلأحدهحاترجيحيخرمن

ولمالمخاطبعلىأبهمتإذافيهشكلاالذيالخبر)أ"فيتكودط

*11(فيلدوتأوألتئمائةأك>:سبحانهكقوله،لهتبينانتقصد

الفمئةهمةفيهميقاليحيثالكرةمنأنهم:أي!14[،:]الصافات

الفمئةإما!الشيئيناحدعلىدالةبابهاعلىف"او")2"،يزيدوناو

يشك.لاهذاكل)3"فيوالمخبر،ريادة"الفمثة!إما،بمجردها

ذهب4![:]االقرة<قسؤأشدأؤكالحإرة>فهى:تعالىوقوله

الشما(منأؤكصحئب>:تعالىقولهفي)"(كالتيهذهفيالزجاج

ناللمخاطبينابيح:ايللاباحة،التي"او"انهاإلى91[:]البقرة

فيللإباحةتوضعلم"او"فإنفاسد؟وهذاهذا،اوبهذايشبهوا

ضن(وكصحفمب>:تعالىقولهامابابها؛علىولكنها،الكلاممنشي؟

ب()ظ/95فيللمنافقينمضروبينتاينذكرتعالىفإنه<،الشما

بابهاعلىف"او"،الحالينأحدمنيخلونلافهم،مختلفتينحالتين

نايخلولا"زيد:تقولطكماوهذا.المعنييناحدعلىالدلالةمن

الشيئين.أحداردتلأنك؟"او"ذكرتالدار"،أوالمسجدفييكودط

ذكرلثكماالامرتجدمن!المرادوافهمقبلها،مامعالايةوتأماط

وهذا.بهذاتشبهوهمأنلكمبحت:المعنىب()ق/78ولي!،لك

قلوئاذكرفإنه(،أؤ(شد!سؤهكاقيرة>فهى:تعالىقولهوأما

التعيين؟وعلى،قاسيةالجملةعلىفهيواحدا،قلبايذكرولم

)1(

)2(

)3(

)4(

.االنتائج9نسخوكذا"للخبر9:()ق

)د(.!ساقطهناإلى.".+انهمت"أي:قوله!

)!(.فيلت

.!"النتائجفىوبنحوه)ق(،!والمثبت،...وكالتيهذهفى"ذهبتود()ظ
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أشداتكوذاذوإما،كالحجارةتكوذانإما:امريناحدمنتخلولا

ومن.منهاقسوةاشدهوماومنهاكالحجارةأ1"،هوماومنها،قسوة

الشاعر:قولهذا

سلاسلااواشرعترماحضدورمنهمالابد،ثضتان:لهمأ2(فقلت

والحلاسل،بالرماحالاثنينفصلثم،الجملةفيمنهحالابد:اي

علىافهذااسرا،السلاسللهوبعضهمقتلاأ3(،الرماجلهفبعضهم

جملةاواقعانفالامراذالجحلة،علىوالاول،والتعيينالتفصيل

>أوأشد:تعالىقولهفييجوزوقد"أو".بعديما)4"وتفصيلهما

اءصجِ
يزيدود((.اوالف"مائةمثليكونان(،قسوه

ظاهر.فيهافالأمرللتخيحرالتي"او"وأما

ابناوالحسن"جالس:نحو،للإباحةأنهازععواالتي"او"واما

تكوناولامعناها،منولا"او"لفظمنالإباحةتوجدفلم"،سيرين

وايدل،للإباحةهوالذيالامرلفظمناخذت!انماللإباحةقط"أو("

اللوجوبإنها:يقولواأذيلزمهمللإباحةبانهاالقائلينان:هذاعلى

اطعمللحكفر.قولكنحوأحدهما،منلابدشيئينبيندخلبإذا

اخذوإنما"او("منيؤخذلمهنافالوجوب،آكسهماومساكينعشرة

سيرين-ابناوالحسنجالسفكذاالامر،من

)1(

)2(

)3(

)4(

.)د(منسقطا"كالحجا!ةهومالاومها

والرواية)69(رقماللبمب"و"مغي)13/47(،"الأغافيا:فيواليت!ذا،

الحارفيعلبةبنلجعفروهو،.!ثنتان:لنافقالوافيهحا:

!)ل!ا(.منسقطت

ابما".وهما"وتفصيلأ)لق(:
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)1،فصل

منمركبةانهافيهاالقولين"اصح:الشهيليفقال؟"لكن"واما

وما:السهيليقالهالكوفيينقولفي"الخطابو"كافو"إن""لا((

ريد"ذهب:قلتإذاعليهايدلالمعنىلأن؛التشبيهكافإلااراها

النفيلتوكيدف"لا"عمرو،أكفعل[!2"لاتريدةمقيتم"،عمزالكن

؛الأولعنالمنفيوهو،الحانيالفعللإيجابو"إن"،الأولعن

به.انتفائهعلىفدلضدههوالذي]الذهاب[)3(ذكرتلأنك

يخفى،لاماوالمعنىاللغةعنوالبعدالتعسفمنهذاوفي:قلت

المفهومللمعنىموضوع)4(بشرطحرفهيبلهذاإلىحاجةواي

متنافيين.كلامينبينإلاتقعولامنها،

لماأنهمإلاوإن"،والكاف"لا:منركبتإنهاةقالهناومن

منبعدهاولابدبها،إشعازاالكافكسرو()المكسورةالهمزةحذفوا

كانفإنخفف!،أونونهاسددتموجئا،قبلهاالكلامكادطإذاجملة

منها،النودطخففتإذابعدها،الحفردبالاسماكتفيتمنفياقبلهاما)6"

باسماكتفتفلحا،الايجابالاالنفييضادلاانهالمخاطبلعلم

كحروفأ()ق/97صارت-تعمللانونهاخففتاذا-وكافتمفرد

منتقدمبماخبوهاعناستغنواحينلأنهمبها؛فالحقوهاالعطف

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

255(.)ص/الفكرا:"نتائج

الم!خ.فيودحرفت""النتائجمن

!الخائج".منوالمئبت""الذاهبةالأصولفي

."!شرط!حرف:والمط!عاتو)د(!..."حروف(:)قوفي(،)ظفيكذا

النخائج.نسخإحدىمنوالمثبت!"المذكورة:!االخائجنسخوبعضالأصولفي

.!"فى)اصا.ود()ظ
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اللفظليتفق،وأحرىاولىقبلهاماعلىبحدهاماإجراءكان،الدلالة

المعنى.اتفقكما

الوجوبمضادةبححابةللوجوبالنفيمضادةاليس.قيلفإذ

فلم،متضادينكلامينبينإلاتقعلاحالكل)1(فيوهيللخفي،

وهو،نعيضهعلىالنفيبدلالةاكتفاءعحرو"،لكنزيدقام"ما.قالوا

بدلالةاكتفاءعحرو("،لكنريد"قام:يقولواولما(،.6)!/الوجوب

؟.النفيمننقيضهعلىالوجوب

،وجودهوتتاقضتضادهمعافيلهيكونقدالموجحا)2(الفعلإن؟قيل

دهاضدواخ!،والموتوالغفلةوالظنالشكوجودهيناقضفإنهكالعلم

اضفتمايدرلمزيد"،لكنالخبرعلمتا"قد:قلتفلو،الجهلبه

قائمةجملةمنبديكنفلمجهل؟امغفلةأمشكاأماظنريد،إلى

الخبرعلمت"ما:قولكنحوالنفيتقدمفإذاتريد،ماليعلمبنفسها

العلمنفييضادلاانهالمخاطبلعلمواحد؟بامحماكتفى،زيد"لكن

ا+للعلمالمنافيةالاضدادجميععلىايشتحلىالنفيلان؛وجودهإلا

"ان((بخلافا،إلغاؤهاوجب"لكن"خففتإذافلم:قيلفإن

:قالكما،التخفيفمع[لوجهانفيهايجورفإنهو"كان"،و"إن"

غ)3"السلموا!قإلىتعطوظبيةكأن،س

،1(

)2(

)3(

ود(01)ظفيليست

11.الوجوب"!ن>ق(:

:صدره

ر،مع!مبوجبمائوا!اويوماكالغا

اليشكلري.ا!قمبنكعبإلىونس!به82؟(121/"اللساذ"اتفيذكره
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خففن،إذالإلغاءكلهنفيهنالقياسأنالفارسيرعم:قيل

الاصلهوذلكانعلىتنبيهاالالغاء،خففتإذا"لكن"ألزموافلذلك

والوهنالضعفمنعليهيلزممامعالقولوهذا،البابجميعفي

"أن"دونبذلك"لكن"خصتفلم:لهفيقالبأخواتها،عليهينكص

.هذا!عنلهجوابولاو]كأذ[)1(؟و"إن"

"لا"منركبتلماانهاذلكعنلجواب1وانماأ2":السهيليقال

لبقاكا"إذ"عملبقي"الكاف"بكسركتفاءالهمزةحذفتثمو"إن"

الفعل،ضارعتوبذلكاخرها،فتحوهي،للعملالموجبةالعلة

إلايبقولمللتركيبالهمزةذهبتوقدالمفتوحةالنونحذفتفلما

علةوارتفاعطر!هابذهابالعملحكمإبطالوجب،الساكنةلتون

،باقلفطهامعظمفإن،خففناذااخواتهابخلاف،للفعلالمضارعة

حكىقد31"الرماكالقاسماباالاستاذانعلىحكمها،يبقىانفجار

وكاذتخفيفها،مع"لكن"فيالاعمالحكىانهيونسعنروايه

الرواية.هذهيسخغرب

لمجم*في

عليها؟"الوأو"دخولمععطفحوفتكونلا"لكن"انواعلم

حووفمنحرفارايتفمتى،العطفحووفمنحرفانيجتمعلالأنه

)1(

)2(

)3(

".النتائجلمن

)ص/257(.الفكر":أ)نتائجفي

الزفاكبابنالمعروفالإشبيليالأمويالقاسمأبوصحمدبنعبدالرحمن:هو

)541(.ت

ووصفه)2/86(الوعاة!:و"بغية)ص/6؟3(،الملخحس":"بغيةانظر.

الصناعة.هذهفيإمافاكانبانهالسهيلي
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اإذا"إما"،ذلكفمن؛دونهالعاطفةهيفالواوالواو،مع)1"العطف

زيدقام"ما:قلتإذا"لا"وكذلكاعمرو"،وإماكيد"إما:قلت

نايتوهمولئلا،النفيلتوكيد"لا"ودخلتاعمرو"،ولالاب()ق/9

واحد.وقتفيقيامهمانفيتوانك،جامعةلواو""

ا[العاطفةلافى]فصلا

يكوذانوهو،آخروشرط،إيجاببحدإلاعاطفة"لا")2(تكونولا

كقولك:بعدها،عماالفعلنفيالخطاببمفهوميتضفنقبلهاالكلام

برجل"مررات:قلتولو"،جاهللاعالماورجل،امراةلارجل"جاءني

مفهومفيليسلأنه"؟عاقللابرجل))مرر!.وكذلكيجز،لمزيد"،لا

فإن،انفىلتوكيدإلاتدخللاوهي،الحانيعنالفعليخفيماالكلام

ريد"،غيوبرجل"مررت:فتقول"غيو("،بلفظجئثلحعنىذلكاردت

غير"بطويل:ولا"،امراةغيو"برجلتتقولولا"،عالمغيوو"برجل

"غيو("،فيالذيالنفيمفهومعنيغنيكماالخطابمفهومفيلأنقصير"؛

قصيرهلابطويل:قلتحينالمفهومعليهدلالذيالحعنىوذلك

فجائزاعمرو"،لابزيد"مر!تنحو:معرفيناسمينكاناإذاوافا

خطابامفهوملهلحسفإنه،العلمالاسملجمودغير،دخولهضا

جرىوماالمشحقةالأسماءبخلاف)3"،الاصوليينعشد)ظ/06!،

علىابمفهومهدلولذلكذكر،:قولكابصنزلةفإنه،كرجلمجراها،

عمرو"؟لابؤيد"مر!تايضا:ويجو!،المراةعنالخبرانتفاء)"

)1(

)2(

)3(

،4(

)ق(.منسقط"العطفحروفمنحرفارأيت"فمتى

ود،.)ظمنمقط!

".الشافعيةمنالصيرفي"إلا"الخخائحإ:فيئ

أثة.مامحققهواسخظهر!"انتقالةا"النتائجلمونسخ،الأ!ولفي
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المرورنفيتبالذكرخصصتهحينبشخعفكأنهمخصموصاسملانه

ب"لا".النفيذلكأكدتثمعمرو،عن

عنالفعلنفيكلانب"لا"؛عليهيعطففلاالمنفيالكلامواما

فيؤكد"عمرو"،عننفيهمنهيفهملازيد"،قام"ما:قلتإذا"زيد"

ب"لا".

.المتقدمالنفيبهاأكد:قلتفإن

اسموهو"عمرو"،إعرابحينئذ)أ"يكون7شيوافي:لكقيل

إلايجوزلافهذا؟قبلهماعلىلعطمفهعاطفعليهيدخلولممفرد،

هوعمرولاريدقام"ما:فتقولبخبر،]له[ولأتيمبتداتجعلهان

إماالواو،منفلابدالنفيفيتشريكهماأردتإنواما"،القائم

"لا".ومعهاعاطفة"الواو("تكونولا،لا""معوإماوحدها

فإن(*إافيالضحاولاعليهمالمغضحوبغير>:تعالىقولهوأما

"كير".فيموجودالمفيمعنى

")3(.الضالينولاعليهمالمغضوب))]لا[)2("قالفهلآ:قيلفإن

و]تخعميص[)4"،عليهمأنعمللذينللفضيلةبيان"غير"ذكرفي:قيل

بالنبوة")عليهمأنعمالذينوأنهم،عنهمو[لغضمبالضلالصفةلنفي

فييكنلم"،عليهمالمغضوب"لا:قالولو،كيرهمدونوالهدى

)2(

)3(

)؟(

)!(

)ق(.لجستفي

النتائج".لامن

أق(.منساقطهناإلى.!..معنى!فإنتقولهمن

"النخائج".منوالححجت،الاصولفيتحرف

)د(.منساقطهناإلى."0.وتخححيص9:قولهمن
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:تقولكما،عليهمالمغضوبإلىالصراطإرضافةففيتأكيدالاذلك

بخلافعمرو،عنالإضافةنفيأكدتعمرو"،لازيدغلام"هذا

صمافكأنك"،الخبيثولاالفاستغيرالفقيهغلام"هذاتقولك

عنالمذمومةالصفةنفيوبين،غيرهدونالفقيهإلىالغلامإضافةبين

فافهمه.،الفقيه

وقد]لواو،عليهاأدخلتحين"لا"أكدتشيءوأي:قيلفإن

عل!يدلح!تؤىوإنما،المتقدمالنفياتؤكدلاإثها.قلتأ(08)ق/

لاعالم"جاءني:كقولك"ما"،بوصفالواجبالفعلاختصاص

"؟.جاهل

الكلاميدللم!يد"،جاءني"]ما[:قلتحينأنك؟فالجواب

الكلامدلبالواوعطفتفلما،تقدمكماعمروعنءالحجينفيعلى

مفامالواولمقامالأولعنانتفىكمااعمرو،عنالفعلانتفاءعلى

الخاني.عن)2(النفيلتوكيد"لا"افدخلت)1(،النفيحرفجمرار

بديعةفائلة

،الاستفهاملهمزةالحعادلةوهيمتصلة؛ضربينعلىتكون"ام"

لأنو"كيف"؟و"]متى[)3(""هل"دونللهمزةمعادلةجعلوهاوإنما

مقيدغير،مطلقبسيطاستفهامبهاوالسؤال،البابامهيالهمزة

بوقتإمامقيد؛مركباستفهامبغيرهاوالسؤالحال،ولابوقت

واما"كيف"،نحوبحالوإما!"أين"،بحكان[الح"هـإما1!"متى"،

)2(

)3(

)4(

11.الخفيتكرارمعامالوأو"لقيامو)ظ(:"،...حرفإنبل"معام:)ق(

"الفعل،.:)ق(

"."المنحريةمنوالحثجت!أ)من.الأ!ولفي

"المنيرية".منالحعكوفينبينما
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عمرو"،أمزيد"كيف.يقاللاولهذا"؟عندكزيد"هلنحو:بنسبإ،

عمرو"!أ".أمريد"من:ولا.عمرولماأمزيد"اين:ولا

تعالى:كقولهكئيزا،يصطحبانو"ام"الهمزةفلأنوايضا؛

تعالى؟قولهونحو6[:]البقرة(شذ!هئملتمأتمءأنذرقهمعلتهضسوا">

.[27:]النازعات(؟*.؟شلننهالمحاأمصصلفاأنصءأنغ>

يفسدالهمزةغيرالنفيأدوانطبسائر"أم"اقترانفلأنوأيضا!

قلت:فإذا،حالهعصطسائاصفأنتزيد،كيفط:قلتإذافإنكمعناها،

فأنت،عندكمن:قلتإذاوكذلك،الصدلاممنخلنصاكانعمرو،أم

الباقي.وكذلك،الكلامفسدعمرو،ام:قلتف!ذا،تعيينهعنسائل

بينمنالهمزةلانغيرها؟دونالهمزةعادلتفانماوأيضا!

3،إليكاحسنألم:نحو،والاثباتللتقريرتكونالاستفهامحروف

أحدهمابأنمقر)ظ/161(فأنتعمرو،أمزيدأعندكةقلتفإذا

للتقريرتصدونالتيبالهمزةفاتوا،تعمييشهوطالب،لذلكومثب!ت،عنده

استقبالا0الاستفهامبهايستقبلإنما،لذلكتكونلاالتي"هل"دون

"ازيد:قلتفاذا،ايمعنىمشربةهذه"أم"ان:المتالةوسر

يخعينولذلك"،عندكهذين"أي:قلتكانكعمرو"؟،امعثدك

"لا"،أو"نعما":قلتولو.بإثباتهماأوبنفيهماوبأحدهماالجواب

"ازيد:!لتإذافينك"او"،!ولفوهذا،الكلاممنخلفاكان

معين،غيرعندهاحدهماكونعنسائلأكنتعمرو"،وعندك

"لا".اوب"نعم"الجوابفيتعيناحدهما"،"أعندك:قلتفكأنك

،البابهذافيمراتجطاربععلىالسؤالأن:ذلكوتفصيل

)ق(.فيليستالاخيرهالجحلة)1(
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"؟إليهيحخاجمماشيء"أعندك:نحو،امنفردةبالهمزةالسؤال:الأول

هو؟ما:فتقولبما)1"،:الحانيةالمرتبةإلىفتنتقلنعم،:فتقول

يأ0"ب()وا/:فتقول،بأي:الحالثةالمرتبةالىإفتنتقل،متاع:فتقول

"اكتانا:فتقول:الرابعةالمرتبةإلىفتنتقل،ثياب:ف!ولهو؟مخاع

للتعيين،طلباواشدهاالمراتباخصوهذهصوف"؟امقطنآمهو

لأنه؛الأولالسؤالإبهافاواشدها،بالتعيينإلاالجوابيحسنفلا

ادعاءفيهلأن؟مهإبهافااقلالحاثيثمشيحا،عندهأنفيهيدعلم

؛بأيالسؤالوهوإبهافا،اقلالحالثثم،ماهيتهوطلبعندهشيء

اخصب"أم"الرابمالسؤالئم،حقيقتهعرفماتعيينطلبفيهلان

وميزها،عرفهاقدافرادمنفردتعيين!لبفيهلأن؛كلهذلكمن

ا.غيرهعنجنستعيينفيهإنماوالثالث

متصلة:بهاتكونامورللاثةمنهذه"ام"فيولابد

.الاستفهامبهمزةتعادلان:أحدها

ا.تعيينهدوناحدهماعلمعندهلسائلأ2(1ايكودنأن:الخاني

ازيد:قولكنحووخبر،مبتدامنجملةبعدهايكونلاان:الثالث

تكونانيقتضيعمرو،عندكام:فقولكعمرو،عندكامعندك

الجملةاوقعتوإذاعمرو"،امعندك"اريد:قلتإذامابخلاف،منفصلة

01"حرمتهامزيدا"اعطيت:نحو،الاتصالاعنتخرجهالمفعليةبعدها

ا،الأمور)3"اوالأمرينأحدتعيينعنقامالسؤالاان:كلهذلكوسر

)2(

)3(

)ق،.من

يكوذ".السصائل"أن)ق(:

"للأمر".(ة)ظ
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وإذا،عندكايهما:قلتكانكعموو"،امعندك"اريد:قلتفإذا

مستقلةجملةمنهماواحدكلكانعموو"،عندكامعندك"ازيد:قلب

اخر:سؤالأاستانفتثملا؟اوزيدعندههل:سائلوانتبنفسها،

ولذلك،!فقههالنحودققمنفانهفتاملهلا؟امعمووعندههل

واحشدا.كلاماوكونهقجلها،بمابعدهامالاتصال؛متصلةسميت

واالاسمينبينفهي؛لمعادلةفأما؛وتسويةمعادلةبهاالسؤالوفي

،الاولعلىالألفوقوعفيالاولعديلالثانيجعلتلانكالفعلي!؛

احدهماتعيينعنالمسؤولالضيئينفإن؛[لتسويةوأما.الثانيعلىو"ام"

أمصضلقاأنذ>هأنغ:تعالىفقولههذاوعلىالسائلعلمفيمستويان

اي!أ":والمعنى،والتوبيخالتقريرعلىهو!2[:]النازعاتبنها<المحا

.37[؟]اددخان<تبجقؤماتم-يرأهم>:ومثله؟اعظموخلقااسدالمخلوقين

يسئلإنحاانهاادعيتمفإنكم،اصلتموهماينقضهذا.قيلفإن

تجعأ2(؟.قومفيولافيهمخيرلاوهنا،وقوعهعلمماتعيينعن]بها[

هذاسلفإن،ويقويهيشدهبلذكرناهماينقضلاهذا:قل

ب()ظ/61انوظنه،الحخاطبدعوىتقريرعلىخطابايخرحالكلام

مخرجالكلامقيخرج،المفضلذلكهوانهيدعيثمخيزا،هناك

زعمتم،كماالأمرليس:اي،وظنهزعمهعلىوالتوبيخالخاتريع

ويدعيمخلهيفعلهلمذنبعلىشخصاتعاقب)ق/181(كماوهذا

الذنب،بهذاعاقبتهوقد؟فلانامخيرانتةفتقول،تعاقبهلاانك

منه.خيزاولست:اي

)1(

)2<

.اا"أن":()ق

)ق(-منساقطالسؤالهذا
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11(أافصل
"ام")2(1تكونقدفإنها،المنقطعةوهيللإضرابالتي"ام"واما

مضىإذاولكن،بعضهمزعمكحا"بل"بحنزلةليسولكنإضرائا،

شاء؟املإبلإنها:قولهم!ثل،الشكادرككثمااليقينعلىكلامك

ا.الشكادرككحينالاستفهامالىورجعتاليقينعناضربتكأنك

ب"عسىفتكلصتابؤسا"31"،الغوير"عسى:الزباحممقولونظيره

لااظنهاعلىغلبمابحكمالكلامفختحتاليقينادركهاثملغوير("

،حدث]غير[أ4(اسفانجرهايكونلا(""عسىلأنا"؛عسى"بحكم

بفعلالإخبارتريدشزا،متوقعةقالتهالغوير،عسى:قالتلمافكأنها

فعدلت،اليقينعيهاهجمثم(،عسىأتقتضيهكحامتوفعمستقبل

:اقالتفكانها،محققةلبوتيةجملة+يقتضيحدثباسمالاخبارإلى

ختمتهثم4والتوكعالشكعلىكلامهافايتداتابؤسا،الغويرصار

والخحفق.اليقينيقتضيبحا

،والجزمباليقينكلامكابتدات،لمبلإنها:قلتإذا"ام"فكذا

عكسفهو،الشكعلىالدالةبأمفأتيت،اثنائهفيالشكادرككثم

علىلدلالتها)6(ب"بل"قررتولذلكابؤشا"،االغوير"عسىطريقة

،اوالشكالاستفهامإلىالاولالخبرعناضريتفإنك،الاضراب

المؤلف.منكبيرةبزيادة،بنحوه026(ص/9الفكر":"نخائج()1

)ق(.منسقطت!2(

341(.)2/":الأمثال!مجمعفىالح!دانيذكرهمئل)3(

أ/النتائج"-منوالمثجت"ع!")ق،1:)؟(

ود(.)ظمنساقطهناالىدا...غير!اسما:قولهمن()فى

ما"."لدلالة)ق(:)6(
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ذلكحنفأضربتالشكادرككلم؟توهحتهعماأولأاخبرتالإنك

مبتداتقديرمنفلابذالمفرد،الاسمهذه"أم"بعدوقعوإذاالإنجار،

.تقديرهكالنشاء؟املإبلإنها:قلتفإذا،استفهاموهمزةمحذوف

منوهوبعضهملوهحهكماثبوتياخبراالحانيولح!صشاء؟اهيبللا،

ا(-*نرألب!نوولآلبتتلاائم>:تعالىقولهعليهو[لدليلاالغلطاقيح

بالبنين(وأضفنكمبضالتيخلىمماآتخذأ!>:تعالىوقوله93[]الطود:

سفولهئمأتم>[43:]الطور(غيرألئهالة!المأتم>:-تعالىوقوله[61ت]الزخرف

مأ>(156:]الصافات(ا-ة-ضينستطنلهـصأئم>38[:]الطو!(فيهثستصعوق

بعدهاالكلامانعلىيدلكونحوهفهذا35[]الطور:منغتركقء(ظقوا

بالهمزة-ايضا-ئقدرولاوحدها،ب"بل"ئقدرلاوانه،محضاستفهام

علقة؛الأولوبينبحهيكنلموحدهابالهمزةفدرلوإذوحدها؟

بعدإلاتكونلاوحدهابالهمزةالمقدرةو"أم"خبر،الاوللان

فتأمله.،استفهام

:يقالاذوالحق.الحرفهذافيوتقريرهالنحاةكلامشرحهذا

وقعتحيساوالاستفهامالمعادلةمنالأولواصلهابابهاعلىإنها

ب"بل"وتقديرها،اللفظفياستفهامأداةب()ق/81قبلهايكنلموإذ

و"بل("،للاستفهام"أم"فإن،العربيةاللغةاصولعنخارجوالهمزة

بعضىمقاميعضهايقوملاوالحروفبحنهما!!مابعدويا4للإضراب

منوالمحققينالصناعةإمامطريقةوهي،الطريقيناصحعلى

معناهماتقاربفيمافهوبعضمقامبعضهاقيامقد!ولو،اتباعه

فيواما،ذلكونظائرو"مع"."إلى"ومعنى4و"في""على"كمعنى

قد"لا"انزعممنذعمكاذهناومنفلا)1(.بينهحا؟جامعمالا

."وكلا!:()دو،ا[فكلا":،ق)(1)
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بمعنىا"او"وكذلكمعنييهما،بينمالبعدباطلا،الواوبمعنىتأتي

لأحدهما؟الائباتمعنىإلىالشيئينبينالجمعمعنىفأين"الواو"،

الحسألةفقهالانفاسحع"بل("؟معنىمن"ام"معنىأين4مسئلتخاوكذلك

وسرها:

ا(62)ظ/يتقدمهما:احدهما:قسمينعلىهذه"امأ("وروداناعلم

والاخيه!أ(فيهاالأصلوهو،لقدمماوحكحهاا،بالهمزةصريحاستفهام

مجزدةمبتداةورودها:والثاني.ذلكعنخرجماإليهايرجعالتي

أنحسستت>أفص:تعالىقولهنحوعليها،سابقلفظياستفهاممن

وقولها9[:]الصصهف(ا)ص؟جمباءايختنامنكانواوالرفيمالصصقفأحص

وقولها03[الطور:1<براأ*المنوذرلبب!-نزبمصصشاعريقولونأم>:تعالى

ظواتدأنصسبغأمت>،[61.]التوبة()2(تئزممواأنحستتفأمض>:لىتعا

أمص%>،96[ة]الحؤمنوذ(رس!ولهئمتعرفوالؤأم>،[أ24:!رانال1<أ!نجه

193[الطورةأ()3"لبنتلهئم>16[،:]الفىخرف(نجالخيخلىمماأتخذ

استطشا<علتهضتصلاأتم>52[:]الزخرفهوصهد(اتذيهذامنختر1!أنا>---

[ستفهامقبلهاليسبهامبتدا"ام"فيهتجدجذاكثيروهو35[،:]الروم

وإنكار،وتوبيختقريمبل،استعلاماسخفهامهذاوليس،اللفظفي

ابقوةعلجهمدلول،سابقلاستفهاممتضحنإذافهوبإخيار)؟(،وليس

،استفهامتقدمبعدإ،تكون،لانها؛عليه"أم"ودفت،وسياقهالكلام

المرجوعاالاصلأن!ا:والحعنى،الدابةإليهاتشدالحبلاعروة"هيالاخثة)1(

24(.-)14/23،اللساذ"::اانظرإليهوالعحتكغ

ود(.)ظفيليستالآيه)2(

)ق(.فيليستالآية)3(

)ق(.فيليستبإخبار")ولي!)4،
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يقولوذ:أم:وكذلكشاعر"؟:يقولونمصادق"أيقولوذ::يقولكأنه

أنأ!حسبت>:وكذلك!تقؤله؟:تقولونأماتصدقونه:اي،لموله

عجئا.اياتنامنانهمحسبتأمخبرهمابلغك:اي<،الكهفاضححب

مالمى>:تعالىقولهصفحاتعلىبادياالمعنىهذاتجدكيفوتأمل

المعنى:تجدكيف02[ة]النمل<آئغإلبينمغ!انأماتهذهدأهـىلا

كاذإذافيماالظهوركليطهروهذا.الغائبينمنكالط)1(اماحضر

ذكرفاذابينهما،الترددحصلوقدضد،له"أم"عليهدخلتالذي

)2(وهلةبالقلبيخطرالضدلانالاخر؛ذكوعنبهاستغنياحدهما

.بضدهسعورهعند

المعنىكان؟الامواتفيهوامريداارىلالىما؟قلتفإذا

)ق/2"أ(.الامواتفيامهواحي:سواه)3"للكلاممعنىلاالذي

52[:]الزخرفهو!هايا<الذىهذأمنختراناأف>:تعالىقولهوكذلك

حستتعصأتم>؟تعالىقولهوكذلك.منهخيرانااممنيخيراهوةمعناه

هو،21[؟ت]البقرة(قتلكممنخلوألذلنمثلياتكمولمحاالجن!ةتذظوأأق

لم:قلتفإذا.الكلامقوةفيمقدليلاستفهابممعادلإنكاراستفهام

انياحسبت:معحاهكاناعافبك)"(،لاانحسبتأمهذافعلت

فجهلتها.(أعاقبك)لاانيحسبتام،العقوبةعلىفأقدمتاعاقبك

الذينأدلهيعلوولماألجنةتذخلواأنحسجتمامص>ةتعالىقولهوكذلك

)1(

)2(

حأ)3

الح(

)5(

ود،.)ظمنسافطهناإلى.(.0صفحات!علىءقولهص

"وهو".:ود،)ظ

9.الك:)ق،

."..لا.انيحستأمفعلت"لم)ق(:فيالجارة

ود(.)ظمنساقطهناإلىدا...معناه"كان:قولهمن
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لغيرالجنةتدخلواأذاحسبتم:يأ[42:عمران]ال<منكغبخهسوا

وكذلك.مفرطين!كوفواذلكتحسبوالمام،جاهلين!كوفواجهاد

احسبت:معخاه4واجتهادجدبغيرالعلمتنالانحسبتأم.قلتإذا

.مفرطفأنتذلكتحسبلمام،جاهلافأنتوالهوينابالبطالةتنالهان

منوا(ءاكألذيننخعلهمأقلئصجاتأتجترحوألذفيحسبأئم>:وكذلك

فحايحسيوهلمام!غخرون)1(،فهمهذااحسبوا.أي21[:]الجائ!ة

اهذامنعليكيردماسائرهذاوعلى.الصميثاتعلىمقيموذلهم

.الباب

فينكره،ويزعحونهيظنونهالذيالقسم-لصبحانه-يذكركيفوتأمر

لاالديالاخرالقحمذكرويترك،يكونانينبغيلامماوانهعلهم

وهوااحدهحابإنكارفيصوحقسحين،بينالكلامفترددإليهيذهبوذ

)3"اوهذهالاخر،بذكرمنهويكتفيلانكاره،)2"الكلامسيقالذي

وهيوكيرها،الأمثالبابفينذكرهاالقرانفيعجيبةبديعةطريقة

فأحدهحا،علجهلدلالظالاهمبذكرالأهمكيرعنالاكتفاءبابمن

منهايحذفالقرانفىامثلةولذلكضمنا.والآخرصريخامذكو!

>هـإد!-(!لنا<وا>:تعالىقولهفمنها،بموضعهللعلمالشيء

ذكركيرمنالعطفيواوجداكثـروهوجعلنا<،!!>فرقنا(و>

النعمتعداد!صياقفيب()ظ/62الكلاملأن"إذ(1؛!فييعملعامل

فيمذكورةكأنهاإليها،العاطفةبالواوفيشيرالاقاصيص،وتتدرار

ظاهريةبعض!علىهذاخفيولحابالمراد.المخاطبلعلماللفط

.ا"!مقرون:اإلى)ق(فيتحرفت(11

.،)قمن21(

وهذا":9؟الأصولفي)3(
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كذلك.وليسهنا،رائدة"اذ"إن:قالالنحاة

فيتجدهافإنك"رب"،معنىالمتضفنة"الواو"البابهذاومن

وأفخرمنبعدهاأأ(المذكورتعدادإلىمنهمإشارةكثيزاالكلاماول

الحروفوهذه،النفسفيمضمرةمعانكلهافهذه!ذلكغيراومدح

"دعمسعود:ابنكقولالمضمربذلكصرحواوريحاعليها،عاطفة

")2(!وأفتوكعنهافتوكوإن)ق/2"ب(نفسكفيما

"الواو"لدلالةالقرانفيالجواباتمنكعيرحذفالبابهذاومن

شيء،علىإلابهايعطفولا،عاطفة"الواو"انالمخاطبلعلمعليها

15[:]يوسف<ألجمحيخمبت!تحعرهأنواجمعوابه>فلصاذهبوا:تعالىكقوله

وهو73[]الزمر:<أبوبهاوفشستوهافيأذا>حمأ+:تعالىو!رلى

اللغة.فيواسعالبابوهذاكثيرأ3(،

أ4(أيامبعينه1هذلىوقعقد!كان،المسالةهذهفيمافهذا

أرهلملأنيصفحا؟عنهفاضرلبنفسيفييجولوكان،بمكةالمقام

حامأحدهما:؛النحاةمنلفاضلينبعدرأيتهثم،القوممباحثفي

السهيليالقاسمابو:والثاني.أشمهأعرفولاورد،وماحوله

فكن؛لحقالق1لاحتوإذا"،ده)وصزحكشفهفإنه-الله-رحمه

.للصوابالموفقوالله!لأكمار!1جفاهاوإنبهاالناسأسعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

"قلهاإ.انها:محققه!استظهر"الخائج"،ونسخبالأصولكذا

ووابعة،أطم!أبيع!،الصحابةمنجحاعةعنمرفوعةأحاديثبمعاهورد

سمعاذ.بنوالواسمبد،ابن

!د(.)ظفىل!ستكث!ر!"وهو

"امام".ود(:)ظ

إليه.العزوتقدموقدالفكرإ،"نتائجكابهفى
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)1(بديعةفائدة

لأنا؛تبعهومنللفارسيخلافا،العطفحرفإضماريجوزلا

لاحتاجاضحر!فلو،المتكلمنفسفيمعانعلىادلةالحووف

حروفوحكم.مكلمهنفسفيعمالهيسمفروحيإلىاليخاطب

)3(والترجيوالتمنيوالتوكيدالنفيحروفحكماهذافيالعطف

بعضفيإضمارهايسوغقدالاستفهاماحروفانإلااللهموغيرهما،

ا.قلتهماعلىوهذا،المخبرهيئةتخالفهيئةللمستفهملأن؛المواطن

الشاعر:بقولتصنعونفكيف:قيلفإن

1أ3(الكريمفؤادفيالودمهيحبتمماأمستكيفاصبحمساكيف

وكيفأصبحتكيف:واصله،العطفإحرفإضمارعلىاليس

امسيت؟.

كانولو،البتةهخامراذاالعطفحرفوليس،!كذلكليس:قيل

الودانحصاريردلملانهالشاعر؛أرادهالذي1الغرضلانتقض!مرادا

هالينتكرارأن[1أرادبلعليهما،مواظبةغيرمنالكلمتينهايرفي

الودإئباتلانحصر"الواو"حذفولولا،المودةيحبتدائضاالكلمتين

ولم،عليهاستمرارولا()!الكلاممواظبةغيرمناالكلمتينهاتينفي

سائرعلىترجمةالكلامأوليجعلأنارادوإنما،ذلكالشاعرئرد

:تقولكما،عليهوالمواظبةالكلامهذاعلىالاستمراريريد،الباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/263(.الفكر":"تاثج

تحريف.وهووالزجر""والنهي:ود()ظ

جني.لابن"92(11/"الخصائص(":ف!انظره،قائلهيعرفلا

)د(.منسافطهشاإلى."..بل"عليهما،:قولهمن
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وعنوانا)1"الابلسائرترجمةالحروفهذه!علتباء("،"الفاقرات

بانقضاءلاشعرتوباء((،"الفاقرات:قلتولوالمقصود.للغرض

فكانبعدها)2(،مادون"الالف"على"الاء"عطفتحيثالمقروء

الحرفين.هذينغيرتقرألمأنك:الخطابمفهوم

لأن؟المعنىيفسدهناالواودخول.يقالانهذامنواحسن

بحسبيثبتهوحدهوهذاالود،يثبتوحدهاللفظهذانهنامراده

الواوادخلولوالود،اثببعليهوواظبمقتضيهوجدفأيهمااللقاء،

معا.باللفطينالاالوديثبتلالكان

اطعمه؟أ()ق/83ما:فيقولشيئا،فلائااطعم:تقولانهذاونظير

:اردتبل،ذلكجمعتردلملحما،ربيبااقطاتمرااطعمه:فتقول

)3":المرفوعالصحيحالحديثومنه.تيسرأيهاهذهمنواحدااطعمه

ومنهبره"أ4"،صاعمندرهمهمندينمارهمنرجل)ظ/163("تصدق

تبانفيورداءسراويلفيورداءإزارفيرجل"صلىعمر:قول

المرادلانكلههذافيالعطفتركيتعين(،أالحديث."+ورداء.

الجمع.

خالدا"،عموازيدا"اضرب:قولهمفيتقولونفما:قيلفان

الواو؟.حذفعلىأليس

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

ود(!أظمنساقطهناإل!.!.الاستمرار."يريد:قولهمن

)ق(.منساقطهناإلىلما...قلت"ولو:قولهمن

ود(.)ظمنالمرفوع"ودا)ق(،من""الصحيح

بنجريرحديثمنوغيره101(الارقممسلماخرجهطويلحديثمنقطعة

-!كهاللهرفي-الحليعبدالله

018.ص/تقدم
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الأمرلاختصالواوتقديرعلىكاذلوإذ؛كذلكليس:قيل

إلىابهمالإشارةالمرادوانما،سواهمإلىيعدهمولمبالمذكورين

المالوقسمتبابا،يائالكتاب[أأ"]"بوبت:اقولهمومنه،غيرهم

كذلككانولو،العطفحرفإضصارعلىلبردرهفا"،درهضا

".وبابين"درهمينفيالأمرلانحصو

أتفىكماإذاالذيهت>ولاعلى:تعالىقولهمنبهاحتجواماواما

علىفقالوا29[،:]التوبة(عليهأخمث!مماأحدلاقفمتلتصاهض

لتحملهماتوكماإذاالذلنعلى"ولا:والتقديروالمعنىا،الواوإضمار

هو"إذا"جوابان:ذلكإلىدعاهمإوالذيأجد)2("،لا:وقلت

والحعنى:.29[:]التوبة<لدخمنتفيضوأغمنهضنولو>:تعالىقوله

الواوافتكون،يبكونلولواعليهتحملهمماعندكيكلنولماتوكإذا

هذا،"اتوك"وهوالشرطفعلعلىمعطوفةلأنها؛مقدرة"قلت"في

لا"قلت:قولهفي"اذا"جوابلان؛فيهحجةولااحتجاجهمتقرير

عليه،تحملهمماعندكيكنلملتحملهماتوكإذا:والحعنىاجد"،

بديعه،لنكخ!علئ!(أحمث!ئمأحدمالآقفصتى>:بقولههذاعنفعبر

الإمكانبعدمعلمهممناك!فوأوانهم،لهتصديقهمإلىالإشارةوهى

بخلاف<،عليهقديمأجرما>لا.بقولهلهمإخبارهبمجرد

سبب)3(يكونفإنه،عليهماتحملهمعندكيجدوالمقيل:مالو

عليه،تحملهمماتجدلم:قيللووكذلك!إخبارهعنخارجاحزنهم

بديعهفإنهفتأمله،الحعنىهذايؤدلم

)1(

)2(

)3(

!النحائجلما.منوالمثبتلح""الحساب:الأصولفي

ود(.)قمنساقطهناإلى."..على"فقالواةقولهمن

!"تبيين،.ود(:)ظ
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(4قمحضغينهم>تولوأو؟قولهيرت!بطشي:فبأي:لمحيلفإن

بحستانف؟.ليسفانهقبلهماعلىعطفوهذا

بحاارتباطهلشدةالكلامبديعمنهنالعطفتركان:فالجواب

قولهفيهذامتروتأملهو،كانهحتىالتفسيرموقعمنهووقو!هقبله

اثذجمتوبمثرلاسأنذدأقمنهمرحلإكأوحيخاأنعحاللناسأكان>:تعالى

أسأ*(مينلسحرهذاإتالؤونقالدئهغعثدصدقيلمحدمله!أنءامنوا

كالتفسيرلانهعطفبأداةالقولفعليعطفلمكيف]بونس:2[

مجرىفجرىعحا<للئاشأ؟ن>:تعالىقولهمنوالبدللتعجبهم

يومألعضابلهكل!حعفأ6حا،شئاصمايلقذلكيقعلومغ>ب()ق/83:قوله

مضاعفةكانكلما96[68-:]الفرقان!%6*((مهانافيهءوتحذآلقئحة

عليه.عطفهيمحسنلم"د"لاثاموتفسيرابدلاالعذاب

عنه-الله-!ضيعحرقولالبابهذامنان)1"الناسبعضوزعم

رشولحبحسنهااعجبهاالتيهذهيغزنك"لا:الصحيحالحديثفي

لها("،!اللهرسولوحبخسنهاأعجبها"المعنى:فقالل!ا،)2(!ك!ب!ألله

قوله:منبدل!")3"اللهرسول"حب:قولهولكن،كذلكالامروليس

الله!سولحبيغرنك"لا:والحعنى،الاشتمالبدلمنوهو"هذه"

حذف)؟(،ولاهناكعطفولاحسنها".اعجبهاقدالتيلهذه!ح!

)1(

)2(

)31

)41

فيهذاقولهإلىشاروقدالشهيلي،شيوخاحد،الابرشبنالقاسمإبوهو:

.(101)ص/:"الأمالي1:وانظر،ي!مثهولم264()ص/:"الحتائغ(

-رضيعمرحديثمن)9147(رقمومسلم)"246(،رقمالجخاريأخرجه

-.كهالله

ود(.)ظمنسا!طهناإلى."..فقال"لها"+قولهمن

بعضفيثتقدبأنه)9/391(إ؟الباريفتح9فيحجرابنالحافظاجاب

.الأبرشكلامفيضأيد-الواو-العطفحرفالروايات
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.اللهابحمدواضيجوهذا

أ1(بديعةفائدة

الإكليللفظمنوكأنهبالشيء،الاحاطةعلىداللفظ"كل("

اسموهوبالشيء،الإحاطةمعنىفيهومحاوالكقة)2"،والكلالة

الماالجمعمعئىمعناهيكنلمولو؛معناهفيج!لفطهفيواحا

إلايكونفلاللمؤكدتكرارالتوكيدلان؛الجمعبهئؤكدانجا!

فواحد.واحداكانوان،فجمعجحعاكانإن،مثله

الجنسفيشاخمنكراسمب()ظ/63إلىمضافايكونانوحقه

"كلا:كقولكمعر!ة،إل!اضفتهفإن4الاحاطةاقحضىحيثمن

هذافيمبتداكاذإذالانهالابتداء؛فيإلاقبحا"،ذاهبإخوتك

إلىيضافاناصلهانعلىتنعيهاالإفراد،بلفظخبرهكانالموطن

يحيطجن!ـئايطلبأيضاوهو،الجنسفيشائعةالنكوةلأن؛نكرة

الخبرإفوادفيدل،ذاهبإخوتكمنواحداكل)3":تقولانفاما،به

.نكرةمفرداسمإلىإضافتهوهو،الأصلهوالذيالمعنىعلى

!ايت:كقولك،معرفةجملةإلىواضفتهمبتداتجعلهلمفإن

قبله؛مابمنزلةالخسنفييكنلم،القومكلوضربت،إخوتككل

علىيدلمفردخبرالكلامفيمعكولا،جنسإلىتضفهلملانك

القوموكل،ذاهبكلهم:قولهمفيكانكماجن!سإلىإضاففمعنى

2(.لا6)صى/:الفكر"1)نتائج)1(

ود،.)ظمنسقطت!"الكلالةحأ)2

رقيقسترةوالكلةولد.ولالهوالدلامن:والكلالة.التاج+هووالإكلجل

ا.كالبمتيخاط

ثقول،."فكأنما:العبارةصوابولعل"،"الاثجومخطوطاتبالأصولكذا)3(
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ناخرتجنا>:تعالىقولهنحو،باللاممعرفجنسإلىأضفتهفإن،عاقل

ولوللعهد،لاللجنساللاملان؛ذلكحسن<؟لثمزلئئصب!-مغ

،عندكالتيالثحراتكلمنخذ:قلتلو)1(كمالقجحللعهدكانت

فيها،الاحاطةمعنىواردت،معهودةمعرفةجملةكانتإذالانها

:فتقول،ب"كل"المعرفةفتؤكل،اصلهعلىبالكلامتاتىانفالأحسن

إخراجهاإلىأ2(تضطرلملأنككئها؛عندكالتيالخمراتمنخذ

رجل؛كللقيت:قلتحينالنكرةفياضطررتكماالتوكيدعن)3(

.تقدمكماالجنسفيشائعه-ايضا-وهيتؤكد،لاالنكرةلأن

كلمنكل:كقولك،الأمران)ق/؟18(استوىفاذا:قيلفإن

بالقرالنالنظميناحداختصفلمكلها؟الثحراتمنوكل،الحمرات

؟.موضعدونموضعفي

فيفائدةمنلابد)4(ولكن،فصيحواحدكرلان؛يلزم،هذا:قل

.الاختصاص

ف"من"57،،:]الاعراف<لضزتكلبه-منفأخرجنا>:تعالىقولهاما

لاالصفعولموضعفيوالحجرور،للشبعيضىلاالجن!سلبجانههنا

منهااخرجأنهإلابانفسها،الثمراتيريدإنما،الظرفموضعفي

منبهاخوجنا:قالولوكثه،الجن!سلبجان"من"وادخلشيما،

وان،ظرفموضعفيالمجرورانإلىالوهملذهب!ما،لحمرات

لعلم"كلا"تقديممعذلكنشسوهمولمبعد،فيمافاخرجنا(>مفعول

)1(

)21

)31

أ؟(

ود(.)ظمنسقطت

عن".9و"العنتائج،:ود(أظ

"إلىإ.)ق(:

)ق(.فيليست
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وإذا،بالحنسالإحاطةتقتضيتقدمتإذا"كلا"ان)1(المخاطبين

جن!ا،خاصةبالمؤكدالاحاطةاقحضتتوكيدا--وكانبتاحرت

معروفا.معهوذاأوكانشائعا

من:يقلولم96[:]النحلألثمزت(كلمنكلإ>:تعالىقولهواما

وهوفائدةومزيدقبلها،الايةفيالتيالحكمةففيهاكئها،الثمرات

وألاغنب<النجسلثمزت>ومن:تعالىقولهلنظمافيتقدمهاقد[)2"1انه

الوهملذهبكلها"،الثمراتمن"كلي:بعدهاقالفلو!6[،:]الخحل

الصخبل>ثمرت:اعنيهذا،قبلالحذكو!ةالثحراتيريدانهإلى)3(

فكاذالمعهود،إلىتنصرفانمااللامو[]الالفلان<؟!ألائخب

الفب!س،وارفع،للجنسجمعو،للمعنىاحصنب"كل"الابحداء

فتامله.،النظمفيوابدع

ابتداء،تكوننفحالهاعنها؛واخبرالاضافةعنقطعت!اذا

قبلهايذكرلمإنلأنهاقبلها؛مذكورينمنو،بدجمعا،خبرهاويكون

لهايعقلولمفيها،الاحاطةمعنىبطلجصلةأ4(إلىا!يفتولاجملة

الجمع،معنىفياسملانهاجمعا؛خبرهايكونانوجبوإنحا.معنى

المعنىافيمعتمدلانكقوم؛ذكرتقدمإذاذاهبوذ""كل:فتقول

الرهط:قولكبصنزلةفصارت"كل"،عنمخبزاكنت!ان،عليهم

ا،مفرداناسحانا()ظ/64والنفرالرهطلان؛منطلقونوالنفر،ذاهبون

وتعالى:سبحانهقولهقلناهلماوالشاهدالجحع،معنىفيولكنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(،منسقطت"المخاطبين!لعلم

أ،إذاإ-و)ق(:التاثج"،9من

)ق(.منساقطهناإلىالايةنصمن

)ق(.منساقطا،جملةإلىاضيفت"ولا
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رووو!
إ+إ(311رجعوتإفنا!ل>[04:]تق(-ضبم/لمجبصئفالطالقو!>

مضافةكافتوان54[،:الانفال1<ث،(طئصينوكلكالؤ>39[]الأنبياء:

التيللحكمةمفردا،إلاخبرهاتجدلم،اللفظفيبعدهاماإلى

:فتقول،المفردةالنكرةإلىإضافتهاالأصلأن.وهي،قبلقدمشاها

حينذلكيلزمولم،ذاهبمنهمواحدكل:اي،ذاهبإخوتككل

علىافردتإذااعتمادهالأن؛ذاهبونكلى:فقلبالاضافةعنقطعتها

واعتمادها،الجمعمعنىمنمعناهافيماوعلىقبلها،المدكورين

ع!:كقولهتقديزا؛وإمالفطاإماالمفود،الاسمعلىأضفتهاإذا

"راعون:يقلولمب(84)ق/رعيحه")1"عن4مسؤووكلحاراع"كلكم

كلكم"اوعحو:!ولومنهسيروكط")2"."كلكم:ومضه".ومسؤولون

،3(
(1انمأأفاقعيغا!ن>كل:ومثله،تجدون.يقلولم،"لوبين.

فجمع،116[:]البقرة1<إل!6قنهئودنله>ص:تعالىوقال26[:]الوحمن

<!-9الرخ!عحداءاذالا!الارضلسموتفىمن-ان>:تعالىوقال

39،.:]صيم

[84ة]الاساء<شااه-فىدحدحد>:القرانفيوردفقد:فيلنف!

صلتم.مايماقض!وهذا[41:]ق<الرسملكدبتم>

بهذاالمعنىتخصيصتقتضىقرينةالآيتينهاتينفيإن:قيل

فلأن؛شاممته-(عكشمل!لقل>:تعالىقولهأما؛غيرهدوناللفظ

)1(

)21

)3(

عمربنعبداللهحديثمن)9182،!قمومسلم)398"،!قمالبخاريأخرجه

.-عنهماالله!ضي-

مسلماخرجه-عهاللهرضي-الانصاريقتادهبويرويهطويلحديثمنقطعة

)681(.ر!م

ص/018.تقدم

936



"يعملون"،:قالفلو،وظالمينمؤمنينذكر،مختلفينفريقينذكرقجلها

الافرادلفظفكان،الاختلافمعنىلبطلعنهمالاخبارفيوجمعهم

ساكلته.علىيعمل)1(فريقكل:يقولكأنهالمراد،علىادل

وامضا،قروئاذكرفلاثه<؛لرلمثركذب>كل:!تعالىقولهواما

افردتإذاو"كل".كذبواكل:قالفلو،تثعقومبذكرذكرهموختم

ناإلىالوهميذهبفكانإليها،المذكوريناقربعلىتعتمد)2(إنما

؟>:قالفلما،الرسلكذبواانهم،خاصةتبعقومعنالإخبار

"كل"عنالخبرإفرادلاذ"3(،منهمفريقكليريدانهعلم<كذب

؟ءامن>:ومحله.تقدمكماالحعخىهدااعلىيدلإنماوع!يما
-الح،5

.[1582:ةلبقرا](للهبأ

تكونانفحقهاالإضافةع!مقطوعةكانتإذا"كل"فىقولناواما

منصوبةباللفظمبتداةاوعغهايخبرمبتدأةانهافريدفإنما،م!تداة

نحو:بعدهايماخافضهايحعثقمجرورةاوقبلها،لابعدهابفعل

:الشاعر)!(وقول،59[:]النساء(أدئه!آلحشىوعدوص>

تنه!-..تداوينابكلفيا

"ضربت:كقولك،مفردةكانتإذافيهاالعامل!الفعلتقديمويقبح

"،مررتو"بكر"،ضربت"كلا:يقبحلموإنمابكر"،و"مررتكلا"

لافهو".ود(:)ظ)1(

ا"تعحل".ود(:أظ21(

كذب".مخهمقرنكليريدانه.."."النتائج":فيالعبارة)3(

ود(01)ظمنلحف)4(

وتمامه:.82()صه!/:!"ديوانهفيوالب!با،الدميسةبنعبدالله:هو)5(

البعدمنالدارخيرقربأنعلىبناماي!ففلمتداوينابكل

037



اللفظ؟فيقجلهاالمذكورعنيقطعهاعلي!االعاملتقديماناجلمن

اللفظفىقبلهاعصاقطعتهاوإذا،الكلامصدرلهاللفظيالعاملىلأدط

ذلك.فقئحبعدها،ولاقبلهاعليهتعتمدشيءلهايكنلم

بقاطعفليسذإهبوذ"،"كل:نحو4معنوياالعاملكانإذاواما

قلت:فإذا،اللفظفيلهوجودلالأنه؛المذكورينمنقبلهاعمالها

لمكلا"،و"ضريثكلا"،و"شتمتوخالدا"،وعصزازيدا"ضربت

.قدمناهلمابخبريعدولميجز

وارفعتسواء،"ضربتإخوتك"كل:فقولكهذا؛عرفتإذا

إخوتك"كل:قلتوإذا،منهمواحدبكلالضربوقوعيقتضينص!بت

فلو.ضربكمنهمواحدواحدكلان-ايضا-يقتضي"،ضربني

ذلك،احتمل"،جاؤونيالقوموكل،ضربونيإخوتك"كل:قلت

عنأخبرتلأنكوالمجىء،الضربفياجتمعوايكونواانواحتمل

قولك:بخلاف)1(،الكليةعنواقعب(أظ/64واحدبخبوجملتهم

منهم،واحد)2"واحدكلعنإخبارهوفإنحا،"جاءنيإخوتك"كل

قولههذاعلىفتأمل،جميعهمعم)ق/185،بالمجيءالاخباروان

الخبر"افردكيف84[]الإسراءةشاممته-(فىيغمل!ل!ل>:!مالى

1(،2إلتناذجعوت>نسل:تعالىوقال.فيهاجتصاعهميردلملأنه

منتقدممماأحسنوهذاالمجيء،فىالاجتسماعاريدلمافجمع

فتأمله.،الفرق

لهكلوالاركأ؟السصوتقماله>:تعالىقولههذاعلىيردولا

."!الجملة:"الص!رية9و،""الكلحة:ود،)ظ(1)

ود(!)قمنسقطتالانية"واحد!)2،
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هناالقنوتلأنوشاهد،لهتحقيقهوبلأ[،16ت]البقرةا.،؟أ/(!فحون

يختصلاوالأرضالسمواتاهلفيهاتسأالتيالعامةالعبوديةهو

عبوديةوهي،رماندونبزمانيختصولابعض،عنبعضهمبها

وهذا،ومحبةطاعةقنوتلاوذلقهرقنوتهنافالقنوتالقهر.

إلملماافر!!إت26[:الرحهن1أول<فيعلئهافانمنكل>:تعالىقولهبخلاف

1رعيعه")1(،عنمسؤول"وكلكمع!:قولهونطيره.الفناءفييجتمعوا

.بمفردهراععركليسألاللهفإن

فلخ!>ثم:تعال!قولهالخبرلاجتحاعمجموعاجاءومما

تعالى:قولهالخبراجتماعلعدمافردوما331[]الانبجاء:اش؟؟<لمجتصبحون

لتيههوأضبلوفىوقؤموثمود،شالاونادذووفرعؤنوعا!نوحقومفتلهمكذبث>

-21:]!دطا(أعقابفحىألرسصل!ذبإلأكلان!3.؟،خزابأو!ك

التكذيب.فييجتمعوالملمافأفرد1[،لح

[1!:ق1<ااسهوعيدمحقألرسملىكذبكل>:ا)ق(سورةفيونطيره

بقولهالايضاحكلواوضحهالمعنىهذافناعكشفكيفوتأمل

افردكيف59[،:]مريم<9!فيفرداأتقيمؤيؤمءأتيهك!>:تعالى

فكل-جميعااتوه-هـانانهمإلىالإشارةالمقصودكانلما"آتيه"

ابل،رفيقأوقريباوصاحبمنقرينكلعنمنفردمنهمواحد

لانقطاع؟غيرهمعأتاهوإن،وحطهاتاهإنمافكأنهمنفرد،وحطههو

بالاضافةالفرقمناحسنعنديفهذا،نفسهبسأنوانفرادهللغيرتبعيته

الأمثلة!واستقر،الفرقينفتأمل،السهيليفرقابذلكوالفرق.وقطعها

والشواهد.

صى/936.تقدم)1(
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)1،فصل

"لموذلك"،كليكنو"لميكن"،لمذلك"كل:مسألةواما

بينوفرقواالقولفيهاأطالوافقد"؛أصنعهلمو"كلهكله"،اصنع

لمذلك"كل:قلتإذاوقالوا:والاسمحة،الفعليةالجملةدلالتى

،افرادهمنفردكلبنفيللكللنفيفهو"؟أصنعهلمو"كلهيكن"،

يكنو"لم("،الكلاصنع"لم:قلتوإذ!الجزئىالإيجابفيناقفه!

يناقضهفلاالافراد،لثفيالتعرضىدونللكليةنفيفهوذلك"،كل

المسالةهذهعليهاتبنىمقدمةتقريرمنولابد،الجزئيالايجاب

بلالمبتدأ،منأخصيكونانيجوزلاالخبران:وهيوأمئالها،

ثابتاكانمنهأخصكانلوإذ!لهومساوئامنهأعميكونانيجوز

يئبحشاانماالاخصفحلن،جملتهعنخبرايكنولم،أفرادهلبعضر

الأعم.افرادلبعض

ثابئايكونلأنه؟يمتنعلافإنه،منهاعمكانإذاواماالى/5"ب(

فإذا،ذلكعرففإذا.ممتنعغيروهذاوغيرها،المبتداافرادبجملة

يكونأنوجب،والشمولالإحاطةعلىالدال"كل"لفطةالمبتداكان

مثبئاالمنفيوالخبر"كل"،افرادمنفردلكلحاصلأالمثبتالخبر

الإضافة،عنقطعتهااو"كلا"اضفتسواء،أفرادهمنفردكلعن

ذهب""كلهم:قلتفإذالفظا،سقطتوإنمعنىمنوئةفيهاالإضافةفان

الحكئمعم")2"،سيروىو"كلذهب(""كلأو:"سيروىو"كلكم

وكل،يأتلم"كلهم:نحوسلبا،)3(الحكمكانفإذاالمبتدأ،افراد

)2(

)3(

.!"فائده:)د(

)ق(.منسقطحت!سيروىحرذهب"حر

)د(.منسافط،الحكمكانف!ذاالمبخدإ،"أفراد
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نحو)2(:،الجزئيبالإيجابمقابلتهيصحولهذايقم")1(،أ()ظ/65لم

ذلك"كلى-:فقال؟نسيتامالصلاةاقصرت:سئل-وقد!وقوله

ذلك)3(.بعضكانقد،بلى:اليدينذوفقاليكن"،لم

)"(:سيبويهانشدهماهذاومن

اصنعلمكلهذنئاعليتدعيالخياراماصبحتقد

الخبر،منالعائدالضصيرلحذفواستقبحها"كل"،برفعانشده

لمكله:فيقولمنصوبا،البيتوينشامطلفا،يمنعهسيبويهوغير

ارادهالذيالعامالنفيعلىمحافظةبالرفعإنساده:والصواب،اص!

لهيحصللممنصوباكانولوالخيار،امعظدبهوتمدحالشاعر

يكونبل،منهشيحاولاالذنبذلكيفعللمبأنهالتصدحمنمقصوده

ويشهد.غرضهينافيوهذا،بعضهيلالذثباكلافعللم:الحعنى

أولئك>الحديد.سورةفي(عامر)ابنقراءة:سيبويهقوللصحة

الحسعى<اللهوعدوكلوقاتلوابعدمنأنفقوااالذينمندرجةأعظم

قبيح.كيروانهجائزالعائدحذفانعلىيدلفهذا01[،]الحديد.

!ا!اأؤبيتاعذاب!أتئكمإكأ!!ئت!!ل>:القوليناحدعلىهذاومن

الجملةاتكوناذالزجاججاز05[:]يونس"أ<إصآلحجرموذمةكليسئتغطماذا

منهيستعجله:وتقديره(،>ي!ئتنجلمنالعائدحذفوقدابتدائية

،1(

)2(

)31

)41

)51

سقط.هناكفلعل،بقيةللكلامكأ!

ود(.)ظ!نو"نحو،ا)ق،،منسقطت"الجزئى"

عنه-اللهرفيهريرةابىحديثم!99(5/)53رقمومسلم4لأ(ا4)رقمالبخاريأخرجه

العجلي-النجملأبىوهو96(،44)1/":الكتابلمفي

"كل!،برفعقرأوحدهعامرفابن)ق(فيماوالصواب"عباس"ابنود(:)ظ

للأصبهاني.362()ص/العشر":القواءاتفيالمبسوطداتانظر
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دليلى،علجهدلإذاوالحالوالصفآالصلةمنبحذفوكما،الحجرمون

تقريرفيوللكلامعل!ها.دليللامماالخبرمنحذفهقيحودعوى

آخر.موضعالمسألةهذه

الحذفعدمعلىمحافظةبالنهصبالبيتإنشادأنوالمقصود:

كلهاصغ"لم؟وقلتالنفيتقدمإذاواما.بالمعنىشديد4)1"إخلا

وإنمافرد،فردكلعنللنفيتتعرضلمفكأفك،"كلهماضربولم

"لم.قولكانترىالا،البعضفعلتنفولمالجصيعفعلنفيت

يناقضهالكليوالايجاب"؟الكرا"صنعت:لقولانمناقض("الكلأصنع

فعلإذافيماهذا"كلأرد"لم:قولهمإلىترىالا،الجزئيالسلب

نأيصحولاهذا"كلارد"لم:فتقولوكيره؟ا()!/86يريدهما

وقد،المسألةهذهتقريرفهذا،فتأملهارده"،لمهذا"كل:تقول

.الفائدةالقلبلالمتعبالتطويلىذلكعنأغناك

فصل)2(

الحخاطبين،إلىأضفحهفإذا،الغيبةألفاظمن"كلا"انواعلم

تعيدهوأن،للفظهمراعاةالغيبةبلفظعليهالضميرتعيدأنلكجاز

فعلوا.وكلكم!3(؟فعلتمكفكم:فتقول،لمعناهمراعاةالخطاببلفظ

"،درهمبينهمكلكم"انتم)؟(او:"،فعلتمكلكم"أنتم:قلتفإن

فعلتمكلكمانتمةقلتتأكيدا،و"كلكم"مبتدأ،"أنتم"جعلتفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

وإخلال!.9:الأصولفي

.!"فائدةة)د(

.)د(منساقط("وكلكم،أفعلخم1

."يتم"أر:ود()ظ
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جازئائامبتدا"كلكم"جعلتهـانالمبتدإ،لحطابق،درهموبحنكم

للفظمراعاة"،درهموبينهم"فعلوا:تقولان:ااحدهما:وجهانلك

لاذالحعنى؟علىحملأ"،درهموبينكم"فعلتم:تقولوانكل،

للمخاطبين.المعنىفي"كلا"

)1،فائدة

البصريونفذهبو"كلتا"؛"كلا"فيوالبصريون1الكوفيوناختلف

باعتبارإليهالضحيرعودفيجوز،الائنينعلىدالمفرداسمانهاإلى

لاموالفها،الاقلوهومعناهباعتبارعودهويجوزالأكثر،وهولفطه

عندهم.تثنيةالفليمتالفعل

علىاالطاهرمعالثلاثةالاحوالفيانهامنها:حجج؟ولهم

الحضحر)2"معياءانقلابهاوأما،كذلكليسوالمحنى،واحدةصورة

قولهذا".ولدىوالى"علىكألفتئنيةالفانهاعلىيدلفلا

"كلاهحا:بقولهم-ايضحا-واحتجواب(.أظ/65)3"وسيبويهالخليل

مناتقدملماالحجةبهذهيحتجلموسيبويه"ذاهبانأ(،دون،"ذاهب

الجمععلىدالأكونهمع،خبوهافردت"كل"لفط)14اضفتإذاانك

متكمواحل!كل:بحنزلةراع""كلكم:قولكلأن؛الحعنىعلىحملا

قائم.منكماواحدكلةاي،قائمكلاكما:قولكفكذلك،راع

مفردان.اسحانلانهما؟وكلا""كلعنالخبرافردابل:قيلفان

)11

)2(

)3(

)4(

ص/11"2(.):الفكر""نتائج

الأالضمببري!.ود(:)ظ

-21401/:""الكتاب:انظر

أكلا"."أضف)ق(:

.)1
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ينعبلاوكمابهما،والتثنيةالجمعبتوكيديبطلهذاقيل:

لأن؟الأولىبطريقبهيؤكدلافكذلكبالواحد،والمثنىالجمع

بوجه.أأ(غيرهفإنهالنعتبخلاف،بعينهللمؤكدجمرارالتوكيد

على،الأولىالحجةعلىسيبويهمذهبنصرلحنعليهو[لمعول

يؤكدلاوالمثنىو"كلا،الائنين،بتوكيدمعارضتهاوعلىفيها،ما

-قررناهكمابالمفرد

الخوكيدفح!ن،للمئ!ىاسم"كلا"انهذاعنالجواب:قيلفإن

فلاالكلاممنالمقصودوهو،مدلولهباعتبارالمطابقةوحصلتبه

اللفط.إفراديضر

نحو:جمغا؛5ومعناواحذالفظهيكونانالجصعفييمكنهذا:قيل

صورهااختلفتقدالجموعلان؛وقومكرهطالجموعواسماء،كل

ضروبه،اختلافعلىومكلسر،ومسلمومؤنثفمذكر،اخحلافاشد

يكونانببدعفليس،بيانهتقدمكما،واحدهلفطعلىلفظهوما

تختلففلمالتثنيةواماجمعا،ومعناهمفردااللفطصورةب()ق/86

يكوذانممتنعبلجدافبعيد،وقعتاينواحدةطريقةلزمتبل،قط

الجمع.علىالقياسإلامعكموليس،مثنىمعناهمفرداسممنها

ينقلبمثنىلفظا"كلا"تكونانفتعينبينهما،الفر!وضحوقد

اسحغنيتظاهرإلىأضفتهإذالانكالمظهر؛دوذالمضمرمعياءالفه

الجزئيةمزلةلخنزله،إلهالمضاففيبانقلابهاياءالفهقلبعن

إليه،يضافمانفسهو"كلا"لانواحد؟مدلولعلىاللفظينلدلالة

"مررت:قلتفلو،الزيدين"وفرسا،الرجلين"ثوبا:قولكبخلاف

.>د(منوسقطت،""عينهت"المعيرية9و،لىذعخه:()ظ(1)
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الواحده؟كالكلمةهوفيماتثنجةعلامتيبحنجحصا"،الرجلينبكلي

الا،بحالالإضافةعنهذه"كلا"تنفكولاابدا،يخفصلان،لانهحا

لمارؤوسهما،:وقالواالزيدين"،رأسي"ضربت:رفضواكجفترى

تنفصلالرووسان!هذاواحد،كاسمإليهوالمضافالمضافرأوا

قلوبكما(صغت>:تعالىقولهمنالقلوبوكذلككثيزا،الاضافةعن

الإضافةانمعهناكالتثنيةعلامة!فضواقدكانوافإذا4[؛:]التحريم

تنفكولاالإضافةتفارقهلاالذيالموضعبهذاظنكفما،عارضة

)1"،الأحوالجميعفيالالفألزموهاأنعلىحملهمالذيفهذاعنه؟

الححنىوغيرهمالحرثوبنيوخحعمطيىءإلزاممنأحسنهذاوكان

إلىاأضافوهفإذا،والعمرانالزيداننحو:حال)2"،كلفيللألف

فيهليسإليهالمضافلأنوالجر؛النصبفيألفهقلجوا"الضمير+

التيالعلةزالتفقد،بالألفأبداولكنهبالياكا،يثنىولاإعرابعلامة

،ترىكمااللهشاكاإنالصحيحهوالقولوهذاالظاهر،فيرفضوها

.ومتووكقولهمنفمأخوذالصناعةفيالحقدمالمعطمسيبويهكانهـان

يفهممالفظهمنيفهم"كلا"(ان؟القولهذاصحةعلىيدلوهحا

فمحذوفةاللاموأما،وعينهالفعلفاءفيلهموافقوهو،"كل"لفطمن

"واو"،الفعل"لام"التادعىفحنالأسماء،منكئيرفيحذفبكما

يشهداشتقاقولا،يعضدهدليللهفليس"كل"،لفظغيرمنم)4وانه

له.أ،أظ/66

)1(

)2(

)3(

)4(

حال!.كل"علىود(:)ظ

.""الأحوال:()ق

!الحضحرلما.:""النتائجفي

لحريف.وهو""وأدواته:()ق
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.؟مثناةكانتإذاالافرادبلفظإليهاالضميررجعفلم:قيلفإن

بأنإيذانا،كذلك"كل"علىالضميررجوعمنتقدملما:قيل

.قامالرجلينمنواحدكل:قلتفكأنكواحد،واحدكلعنالخبر

لانه؛أحسنالافرادبلفظالمضميرعودأن:وهي،بدلعةنكتةوفيه

للآخر.ومشاركابه!نفرداواحد،كلعنالفعلصدوريتضمن

.؟مضمومة""كلمنوهي"كلا"منالكافكسرتفلم:قيلفإذ

بعينها،"كل"لفطةإنهايقولوا:لم)1"لأنهم؛يلزمهملاهذا:قيل

ييتداكما،الاثنينمعنىعلىتجيهاكصرتيقولوا:انولهم)ق/!18(

بتحممهإشعازا"عحشرين("منالعينكسرواولهذابالكسر،الاثنينلفظ)2"

بمنزلة"كلتا"اذايضا--القولهذاصحةعلىيدلومما."عشر"

الففكذلك،تثنيةألف"ثنتا"الفانخلافولا"ثثتا"،:قولك

تستبعدهماادعىفقد"كلواهما"فيهماالأصلأنادعىومن."كلتا"

.برهانعليهيقومولا،العقول

"مو!تالتوكيد:فيتقولانك:صحتهعلىأيضا--يدلومما

تقولأنالقيالنفاقتضىبالعدد،متىكدوأربعتهم"،ثلاثحهمبإخوتك

عقفاستغنوا،اشيهحا"بأخويك)3("مو!ت:كذلكالتثنيةفي-ايضا-

مثله.مثنىفهوكذلككانوإذا،معشاهفىلانهبكليهما

"اثنا:تقولولاجاء"،اخويك"كلا:تقولفإنك:قيلفإن

معشاه؟.فيليسأنهعلىفدلجاء("،اخويك

)1(

)2(

)3(

)!(.منسقطت

دا.اللفظيفيد":()ق

ود(.)ظمنصصاقطهاإلى،..."ثلائتهم:قوله!ن
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ا،قبلهلصاتابعامؤخراتأكيذايكودطانمابهيؤكدالذيالعدد:قيل

يقدملاوالوصف،الوصفمعنىفيلأنه،ذلكيجزلمقدمإذافأما

بخلافوهذا("،جاءونيإخوتك"ئلاثة:تقولفلا،الموصوفعلى

الداخلكالحرففصارت،الاحاطةمعنىفيهالأناوكلخا"؛وكلا"كل

وتأخيوهماعنهما،الإخبارحالفيتقديمهمافح!ن،بعدهفيصالمعنى

.ترىكماالمذهبهذاقوة)1(فهذاالوكيد،حالفي

)2(فائدة

تخجعض،لاحقيقتهلان؛يعقلممنالفردب"اجحع"يؤكدلا

"كل"!مجرىفجرىيعقلمنكجماعةيتبعضطمابهيؤكدإنماوهذا

طاقيمنبارزارأيتهإذا،أجمعزيدارأيت:تقولفقد:قياطفإن

.ونحوه

حقجقتهاتريدلالأنكلزيد؛الحقيقةفيتوكيداهذاليس:قيل

منه.العيناتد!كمابهتريدوإنحا،وذاته

فيامضافايكنلموإنيالإضافة،معرفةاسمهذهو"أجحع("

مضافاكانفلحا،كله:اي،اجمعالمالقبضت:معنىلأن؛اللفظ

بلفطالتصريحعناستغنواوإنما،المعرفةبهووكدأتعزفالمعخىفي

إذا"كل"مع]إليه[المضافلفظعنيستغنولما،معهإليهالحضاف

اتوكيد،وغيرتوكيذاتكون"كلا"لأنكله؛الصالقجضت:قلت

"نفسه"بصنزلةافصار"،ذاهب"كلكم:نحو،الكلاماولفيوتتقدم

اكدتهفإذاتوكيد،وكيرتوكيدايكونمنهحاواحدكللانو"عيخه"،

)11

)2(

ا"فب!.ود(:)ظ

)ص/2816(.الفكر":!تائج
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وليرتوكـد،أنهيعلمحتىالمؤكدضميرإلىإضافتهمنبديكنلم

الظاهربالاسمفاكتفى،قبلهلماتابعاإلايجيءلالانه"اجمع"؛كذلك

حينب"سحر"فعلكما،بضميرهالتصريحعنبهواستغنىالمؤكد)1"

التصريحعنواستغني،الاضافةبمعنىعرففإنه،بعينهليوماردته

قبله.اليومذكرعلىاتكالاإليهبالمضاف

"كل"؟.قدمكما"أجمع"تقدملمولم:قيلفإن

فلم"جمعت"منمشتقلأنه؟الصفةمعنىفيهأذ)2":فالجواب

"كل".بخلافتابعا)3"،إلايقع

تثنيته؛امتناعاما؟لفظهعلىيجمعولايحنىلاانهاحكامهومن

قولدب:فييكنلمثنيتهفلوتيبعض)4(،جملةلتأكيدوضعفلأنه

"كليهما"؟فىكما،التئنيةلمعنىب(8)ق/لأتوكيدب()ظ/66"اجمعاذ"

انهماافدت،د!همان:قلتإذ[".المؤكد)لمعنىتكرا!التوكيدلاذ

في:ذلكيستقيمولااثناهما،؟قلتكأنككلاهما،:قلتفاذااثناذ،

بحتزلة:كالزيداذ،وأجحعاجحع:يقولمنيحنزلةلأنه؛"أجمعاذ"

تثنيةافادكوإنما،التثنيةمعنىتكرا!"أجمعاذ"يفدكفلموزيد،زيد

وكذلك،وكلكل:قولكلةبمنفىليسفانه،"كلاهما"بخلاف،واحدة

هيفإنما،واثناثنفيهما:يقاللابكليهماعنهالمستغنى"الخاهما"

فلاغيرها،التثنيةمعنىلتأكيديصلحفلمتنفرد،ولاتنحللاتثنية

)1(

)2(

)3(

)4(

)ق(.منساقطهناإل!"...يعلملىخى:قولهمن

!.جوابولكل9)د،:"،الجواب:داقل:)ظ(

تابعا"إ.يقعيكن"فلمود(:)ظ

.ود()ظم!!لايتبغضوسقطت،!يتبعضالذيالمفردالاسم"لتوكيدة!"الخائج

المذكور".المعخى9ود(:)ظ
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لئلا،لفظهمنلهواحدلابماإلاوالجمعالتثنيةمعنىيؤكداذينبهخي

بالواو،بعضعلىبعضهاالحعطوفالمفودةالأسحاءبحنزلآيكوذ

منحدلوجحغاكانجمعتهلولانك،فيهالج!امتناععلةوطذه

الواحد!إلىينحللابجمعإلاالجصعمعنىئؤكدولا،لفطه

أجمعحدهوفإنواكتعين،بأجمعينينتقضهذاقيل:فإلن

.واكتع؟

"كل"،معنىفيأجمعإن.قلتشئتوإن4جوابهسيأتي:قيل

إليهايضافالذيالضميرويج!يحنىإنما،يجمعولاجمحنىلاو"كل("

"كل".

"احىهـ"بابإلىأقربفلأنهجمعاء؛:تأنيثهفيقولهمواما

ا:تأنيفافىيقولوالمفلذلكو"فضلى"،"افضل("بابمنو"حمراء("

،!،1(

ولا،واللامالألفيدخلهلاأنهذلكودليل!"كبرى("،""جمعى

فيخالفهوانو"فعلاء""افعل"بابإلىاقربفكانصريخا،يضاف

هذا.كير

لهواحدولاواكتع"،ل"اجمعبجبمفليساكتعودأ(""اجمعوذواما

وبمنزلة:،ياسمين:بوزنالحمعلتأكيدوضعلفظهووانما،لفظهمن

منله]واحد[!2"ولامسلمجحعفإنهاء"،"ألابناتصغير"ابجنون"

لما،اجحع"أجحعين("واحدكانلوأنه:اذلكعلىوالدليل.لفطه)3(

واحدهيكونلا-العين-بفتح"فعل"لان،جمعالمؤنثفيقالوا

)1(

)2(

)3(

)د(.منساقطهناإلى،...اقىلب"فلأنه:قولهمن

"النتائجإ.منوالخصويبلم)حد"،)ق(ة

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،..لفظهوأ)وإنما:قولهمن
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!معاوات،:لقيلجمعتلوأجمعمؤنثهيالتيو"جمعاء"فعلاء.

لفعلى)أ".فجمعكبربوزنفعلواما-حمربوزذ-!معاو

طرفافحهلأنوأرذلون"؛"أكرمونبناءعلى"أجمعون"جاءوإنما

الجموعأنوذلك،والأرذلين""الاكرمين:فيكحاالتفضيلمعنىمن

حرصاالتوكيد،كثرةإلىاحتيجالعددكثرفإذامقاديرها،تختلف

وكان،كلهمالقومجاء:قلتفإذاللمجا!،ورفعاالتحقيقعلى

ابلغتوكيدإلىفاحتيج،البعضمنهمشذقدانهتوقمكثيزا،العدد

الحوكبدمنابلغكانحجثفمن،أكتعونأجمعون:فقالوا،الأولمن

التفضيل!2(معنىدخلهحجثومن،التفضيلمعنىدخله،قبلهالذي

جمعالحعنىذلكفيهالذي"أفعل"يجمعكما،السلامةجمعجمع

مؤنثيجحعكما"فعل"علىمؤنفويجحعكأفضلون،السلامة

0)31
التفضيل.لمحيه

فيها()ق/88فليسالواحد،الاسمتوكيدهوالذي"أجمع("واما

ذااستغنيولذلك"احمر"،كبابفكانشيء،التففحيلمعثىمن

التثنيةلانأجمعون"،"كلهم:يقالكحاجمعان"،"كلاهما:يقال

"اجمعون"انفحبت،الحعنىهذاإلىتوكيدهافي)4(يحتاجأنمنادنى

تقوللاوأنب،يعقلمنلجمعتوكيدلأنه؛لفظهمنلهواحدلا

الزيدون"جاءني:يكونفكيف(،)أجمعزيدجاءثي:يعقلفيمن

)1(

)2(

)3(

".النتائجلامنوالخصويب"الفعل":الأصول

)ق(.منساقطالتفضجل"معنىدخلهجث!ومن

المفضيلإ.منفيهمايجحع"كماود(:)ظ

"إلى،.ود(:)ظ

)ق(.منساقطهناإلى.!..انفثبت9:قولهمن
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الافراد؟.فيمستعملغيروهو،لهجمعااجحعوذ"

إلاوالحثنيةالجمعمعنىيؤكدونلاأنهم:وهو1تقدمماهذاوسر

ينحلى)1(جمعكللاذ؛الحقيقةعلىتوكيداليكوذله،واحدلابلفظ

معنىبهيؤكدفكيف،الجمعمعثىفياعارضفهوالواحدإلىلفظه

أذافوجب،والإبهامللبسورفعوتثبيتتحقيقوالتوكيد،الجمع

ومعنى.لفظايثبتممايكوذ

"سحر("؟منفكحذفه"خمع"منالتنوينحذفأ(6ظ/لأ1واما

الحعنى.فيمضافلأنه

خذفتفهلاأيضاالإضافةفيمحذوفةالجمعونون:قيلفإذ

الحعخى؟.فيمضافلأنه!اجمعينمن

المخحركة،النوذحذفعلى)2(تقوىلاالمعنويةالاضافةةقيل

تثبتالجمعنوذانترىالا،والتنوينالحركةامنكالعوضهيالتي

الاضافةفقويتذلكبخلافوالتنوين،الوقفاوفيواللامالألفمع

اللفطية.الإضافةإلاالنونحذفعلىتقوولمحذفهعلىالمعنوية

والعاملا،المعنويةمنأقوىاللفطيةالاضافةكانتولم:قيلفإذ

؟.المعنويمنأقوىاللفظي

كاذمغااجشععافإذا،لمعناهمتضمناإلايكونلااللفظ:قيل

وهذا،أضعفتكوذأذفوجب،اللفظعنالمفردالحعنىمناقوى

وأنصف.عدللمنظاهر

.ألا"على:()ق(1)

.()قمنسقطت()؟
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الموصوعاتفه!ه

!نىءتملأدهـ



الأولاالجزءموضوعاتفهريس

00000000000003الملكوحقوقاالمالكحقوقبينالفرق:فائدة

000000004-+-!الانتفاعوتمليكالمنفعةتمليكبينالفرق:فائدة

الحكمتقدموحكم.،..وسرطسببللحكمكانإذا:فائدة
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بديعة!أ"فائدة

مقاميقومماأو،بالعيانالمدركةكاالشيحقيقةبهائراد"العين"

تكوناناصلهالانموضوعها؛اصلعلىاللفظةوليست،العيان

كما،بالعينالشيءحقيقةعنعبرثم،بهقامتلمنوصعةمصدزا

منمصدرموضوعهاصلفيالصيد!انمابالصيد،الوحشعنعبر

البارينفسعنعبارةالشريعةفييردلمههناومنيصيد"،أ)صاد

لحاليومحقخافيبالعيانمدركةغير-سبحانه-نفسهلانث؛سبحانه-

المعنى.هذاإلىفراجعةالميزاذ،وعينالذهبوعينالقبلةعينواما

كيرفيلهالموافقتهاالانسانبعينفمشبهة]الجارية[)2(العينواما

صفةيكوناناصلهبمافمسماةالإنسانعينواماصفاتها!من

والببنوالزفيكالدينمصدر،الوضعاصلفيالعينلانومصدزا؛

بخائه)3(.علىجاءوماوالأين

أ)عنته("::ويقولون("،وعاينعيون"رجلةيقولونتراهمالا

وكأن،المعنيينبينفرقوا،بالعينرايتهو"عاينتط":،بالعيناصبته

فقد،والمقابلةالمفاعلةبمضزلةلانه؛عنتهمناولىالرويةمنعاينتط

حيثمنبالعينبإصابتهتنفردفإنك"عنته"بخلافوتعايئحما،تقابلحما

يشعو.لا

تعالى:قوله:الاصلفيمصدرانهاعلى)ق/"ب،يدلكومما

[5:]التكاثر(3*س!ينعقم>:قالكما!(ة]الكاثر!*1</لقينآعتنى>

أ؟(

)31

192،.)صى/الفكر":"تائج

،.!النتائجمنوالضصويب"،"الجا!حة:النسخفى

ود(.)ظفيليست"بنائهعلىجاء"وما
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إلىمضافان!صدرانوالحقفالعلم59[تدوافعه]1ا*9-ا<إالمينحى>و

السهيلي.قالهكذا،العينفكذلكاليقين

الشيءنفس:قولهمبابمناليقينإلىعـنإضافةلأننظر؛وفيه

عينا؛سمياعضوهيالتيوالعين.اليقيننفساليقينفعين،وذاته

قولهم:بابمنوهذا،العينهياليالصفةلهذهومحلالةلأنها

هيالتيوالعينالمصدر،باسمللفاعلاتسمية("،وعدلضيفما"امراة

كصيد.بالمصدر،المفعولتسميةبابمنونفسهالشيءحقيقة

إلىاضيفتالعيناذفاعلمهذاعلمتذاوا)أ":السهيليقال

حقيقة93[:]طه/<شبمعينىعلىولمصنع>:تعالىكقوله،تعالىالباري

،والإدراكالرؤيةمعنىفيصفةلانه؟الخاسأكئرتوهمكمامجازا،لا

والتجسيمالكفريوهمشيءوكلبها،العضوتسميةفيالمجازوإنما

كيفترىألا.مجازاولاحقيقةلا--سبحانهالباريإلىيضاففلا

علىولا،إنه.عيسىفيقالواحيث)2"النصارىمنالروميةكفر

لمكيفترىألايدروا)3".ولمفكفروا،الحقيقةعلىلاالحجار

والحدقةكالمقلةالإنسانعينمعنىفيهومانفسهإلىسبحانهيضف

البصرمعنىيعطيلالأنهالابصار؟لفظولانعممجازا،ولاحقيقة

الخحديقمعنىب()ظ/67البصرمعثىمعيقتضيولكنهمجرذا،والرؤية

ونحوهما.والملاحظة

وغفلوالصير،بالسميعوصفهعنغفلالدهرحمهكأنه:قلت

أدركهماوجههسبحات"لأحرقت:الصحيحالحديبفيقولهعن

.(292)صى/:"،الختائح(1)

)ق(.فيليس!االحصارى""من)2"

+يغذ!وا"ولم9؟""النتائجوفي،كذا)3(
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.أحلعه("م!بصره

المعتزلةكإلزامفهوونحوها،والملاحظةالتحديقإلزامهواما

.بحرفحرفاهناكمنمنقولفهو،الرؤيةفينظيره

:وحومنوبوبه

،والادراكالصرمعنى؟والملاحظةبالتحديقتعنىماأحدها.

يمتنعرائذامعنىاوبه؟الربوصفممتنعغيرعليهمازائداقدرااو

الئاك؛عنيتوإذ،اللازمانتفاءمنعنا"الاولينعنيسسافإنبه؟وصفه

.بحالإثباتهاإلىسبيلولا،الملازمةمنعنا

جهةمنالصفةتلزمإنحاوالملاحظةالتحديقهذااذ؟الثافي

كسائروهذا،تعالىالربإلىمضافةتلزمهالاالمخلو!اإلىإضاف!ها

صفاتنفيإلىبهاالجهميةتطرفتالتيالمخلوقينصفاتخصائص

المخلوقينصفاتخصائصفإذ،وتلبيسهمجهلهممنوهذا،الرب

وجودهمخصائصيلزملاكما،تعالىالربإلىمضافةالصفةتلزملا

اهلبهفار!االذيالاصلوهذا.موضعهفيمقرروهذا،وذواتهم

بمراعاته.فعليك،والحعطلةالمشبهةمنالضلالطائفتيالسنة

مجردا("والرؤيةالصرمعنىالابصاريعطي"لاةقوله:الثالث

)ق/918(ونقلاعقلا)2"تقررقدفانه،تحقيقولاتحتهحاصللاكلام

الابصارلفظكانفإن،السمعكصفةلهثابتةالصرصفةتعالىدلهان

إدراكالسمعاعطىوإذ،السمعلفظفكذلك،مجردةالرؤيةيعطيلا

محض.تحكمبينهمافالتفريقالبصر،فكذلكمجردا،المسموعات

.-عنهاللهرضي-الأشعريموسىابيحديثمن)917(رقممسلمأخرجه)1(

.وعقلا"إقولا:و)د(،"قولا"ةإلى)ظ(فيتحرفت)2(
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من-سبحانه-إليهيضافلا"وكذلك:قالكلامهإلىنعودثم

الجارحةعنعبارةالوضعاصلفيلأنهاونحوها!نالاوالإدراكالاث

اكي.،الصفةإلىلفطهاينقلفلممحلها)أ"،هياالتيالصفةعنلا

يعرفامماالمثلجهةعلىوردتاشياءإلاحقيقةولامجازا،السمع

فياللهيمينالأسود"الحجرنحو:،مضروبةامثالانهانطربادنى

")3"الرحمناصابعم!اصئعينبحنوفوإلاقلمبمن"ماو")2(.الارض

".وهلةبأولبهالموادالعربعرفتمحا

اعبارةكالمصدر،الو!اصلفيعنديفهي[ليذ"واما:قال

:قال"لموصوفصفةعن

ا)3"الكريميدلجذاةذيباسفلعفروحصحاص)4(بنابنعلىيديت

،لموصوفصعفةوالمصدر،محالةلامصدرمنمأخوذفعل.فيديت

)1(

)2(

)3(

الح(

)5(

لهالا.آلةأأ:"و"النحائج،"علجهاي!:)قما(

منا)6/"32(.إ"تاريخهفيوالخطيب342(،)1/:"الكا!ل!فيعديابنأحوجه

ممنأوهو،الكاهليبشرفيإسحاطسخدهوفي-،عخهالله-رضيجابرحديث

ا.الحديثبضع

أبنعلىموقوفا324()1/323-:مكة!داتاريخفيالأذرقياوأخرجه

!كمعفاوأنظر:.ثقاتورجاله،الأرضفيالدهيمين"الركنتبلفظعاس!

)223(.رقم"و"الضعيفة؟(،18-41لأ)1/:الخاء"

أنرحديثس)3834(،رقمماجهوابن)0214(،رقمالترمذجمماأخرجه

الأحوذقيا)تحفة"صحيححس!حديث!هذا:الترمذيوقال-عنهالدهشضي-

الصحابة.سجماعةعنشواهدولهحس!""حديث:نسسخةوفي035(6/

لم)حمسحاست(لح21)15/":"اللسانوفي"""النتائجومخطوطاتبالأصولكذا

وهب".ابن

)2/667(،.والنقائض111(،)1/:تصامابيحماسةفيمقطوعةمنالبيت

الحضرمي.عامربنلصعقلوالبيت".وهببنحمسحاس"ابن:والرواية
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تعالى:قولهفيالأبصارمعمقرونةبالأيديسبحانهمدحولذلك

لأذ؛بالجوارحيمدحهمولم45[:]ص-ا(يرصوالابصرآفيلذممط>أهـلط

بالجواهر".لابالصفاتإلايتعلقلاالمدح

والبصراللهأمرفىالقوةهناوالابصاربالأيديالمراد:قلت

فليست،ديخهفيوالبصائرامرهفيالقوكلماأهلمنأنهمفأراد،يدينه

فتأمله.يدا)1(،إليهيديتمن

نإأ3(:الأشعريالحسنأبيقولفصحهذاثبتواذاقال)2(:

يدممط(ظفت>لما:تعالىوقوله"الح(بيدهادم"خلق:قولهم!اليد

كماالقدرهمعنىفيإنها:يقلولم،الشرعبهاوردصفةلا[5؟]ص

منبشيءٍقطعولا،النعمةمعنىفيولا،أصحابهمنالمتأخرونفال

عنتحرزاصفةبأنهاوقطع،السيلفمخالفةعنمنهلحرزاالتاويلات

المشبهة.مذهب

اليدإذ،يستعملونولايفهمونلابمساخوطبواوكيف:قيلفإن

؟.معناهيفهملاالصفةبمعنى

الذينالقومعندمفهوفامعناهاكانبللحكذلكالأمرليسقلنا:

عنالمؤمخينمناحديستفتلمولذلك،بلغتهمالقراننزلا،)ف/68

وتنبيه.سرحإلىاحتاجولا،التشبيهتوهمنفسهعلىخافولامعناها،

،1(

)2(

)3(

)3(

)ق(0ليهستفي

)ص/392،."الختائج"ةفيالسهيليةأي

.(601)ص/ة""الإبانةفيئ

)3047(،رقمداودوابو45(،-)1/44احمد+اخرجهحديث!نقطعة

وحمسخه-عنهالله-رضيالخطاببنعمرحديثمن)!لأ؟3،رقموالرمذي

"بيده؟.:قولهفيهولي!،الترمذي
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بهاالتعلقواالجارحةفيإلاتعقللاعندهم]اليد[كانتالوالكفاروكذلك

نأرعمتولقالوا:،الرسولعلىبهاواحتحوا،التناقضدعوىفي

إ؟كأعينخاوعيئاكأيدينا،يدالهانتخبرثمشيءكمحلهليستعالىالله

عندهمافيهاكانالأمرانعلمكافرولامؤمنعنذلكينقللمولما

استمرثممجارا،بهاالجارحةسميتصفةوانهاخفيا،لاجليا

واصتتعملكثرمجازورب،الحقيقهدسيتب()ق/98حخىفيهاالمجار

حقيقته.وتركتاصلهنسيحخى

،القدرةمعنىمنقريبأنهاالصفةهذهامعنىفييلوحوالذي

والمشيئة،الإرادةمعكالمحبة،اعموالقد!ة،معنىمنهااخ!ىانهاإلا

كلوكذلك،احبهارادهشيءٍكلوليس،ارادهفقداللهاحبه7شيفكل

باليد،واقغاوا،بالقد!ةكلوليس،بالقدرةواقعفهوحادثشيء

.لآدمتشريففيهاكانولذلك،القدرة)1(معنىمناحصفاليد

لصحيح،هوفهذأ"،احبهفقدأرادهشي؟كل"ليس:قولهاما:قلت

أصحابه،منالمحققينوقولالاشعري)2"،الحسنابيقوليآخروهو

موضعه.فيمقررهوكماوالمعقولوالسنةالكتابعليهيدلالذيوهذا

ارادهانهالصرادكانفإنا!اده"،فقداحبهلثميء"كل:قولهواما

فغيركوناارادهانهالمرادكانوإن،فحقديثاوارادهرضيهبمعنى

الخوبةويحبيردها،ولمكلهمعادهطاعةيحبسبحانهفإنه،لارم

كلهذلكيرد)3"ولمكافركلإيمانويحب،يردهولمعاصكلمن

يويدفإنه،ملا!مينغيروالأرادةفالمحبة،لوقعارادهلوإذتكوينا،

)2(

)3(

(.منمعنىأخص11لمالنتائج"تفي

-لماالا!حعريقوليأحد":ود،)ظ

ود(.)ظمنسقطتولم"كافر،كلإيماذويح!،"يرده
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ارادهاولوتكوينها،يريدلابأشياءويرضىويحب،يحبهمالاكوئا

الحوضع.هذاكيرفيمقرروهذا،لوقعت

لأجلهالذيالصعنىعنيسـلانالمسالههذهفوائدومنقال)1(:

وقال"على"،بحرف93[:]طه"إنج!<عيفعلىولحضنع>:تعالىقال

باغيظ(ألفقكوأصحنع>،ب"الباء"14[]القمر:<بآغيظتحرى>:تعالى

[لفرق؟وما3[لأ]هودة

كاذماوإبداكاخفئاكانامرإظهارفيوردتالاولىالايةاذ:فالفرق

ناارادفلحاسرا،ويصنعونيغذونكانواذاكإذالاطفالفإنمكخوفا؛

خوفتحتلا]امر[)2(،وظهورافيحالعلىويربىويغذىموسىيصنع

أ3"معنىتعطيلانها،المعنىعلىتنبيهااللفطفي"على"دحلتواسخسرار،

على"ولتصنع:سبحانهيقولطفكأنهوإبداء،ظهوروالاستعلاء،الاستعلاء

.والكلاءةالرعايةمعنىلتضمنهاالعينوذكر(1خوفلحتلاامن

يريد:إنمافإنهأ[4]القمر:بآغينخا<)4!>تخرى:تعالىقولهواما

فلمكتم،بعدإظها!هولاسيءإبداءيريدولا،وحفطمنابرعاية

".تقدممابخلاف"على"معنىإلىالكلامفييحتي

والجمعهناكالافرادلوجه-اللهرحصه-يتعرضولم،كلامههذا

الاختصاصمنيظهربينهماوالفرق؛الايةمعانيرالطفوهوهنا،

41[:]طه*-"<لنفسىصظنعتك>و:تعالىقولهفيموسىبهخصالذي

)2(

)31

)41

!92،.)ص/!الائج":فيالهجلي:أي

"التائجا.منوالتصويب"امن":النحخفي

ود(.أظفيليست

.!3[:]هودلاتجننا(ألفتكوأ!ع>؟الايةزيادةود(أظفي

993



عكا>ولخصنح:قولهفيالاخرالاختصاصالاخخصاصنهذافاقخضى

تخصيص.إضافةالإضافةهذهفإذ93[:]طه+<*3عجنىا("9)قلم

باعيا<لفقكاوأصعأ>[41:القحر]بأغحننا(تجر!ط>:لىتعاقولهماوا

عينهعلىموسىصنعمافيالاختصاصمنفيهفليس]مود:37[

نفسهإلى--سبحانهيسندهوما،لنفسهإياهاواصطناعه-سبحانه-

>فإذاقرأنها:تعالىكقوله،ملائكخهبهيريدقد)9(الجمعضميربصيغة

(بأظ/68نقصنحن>:تعالىوقوله18[:]القجامة(ءفي.*-أفيلمحففالخ

فحأمله.ونطائره3[:]يوسف(علتك

عناعبارةهيإنحاموضوعها،اصلفعلى"النفس""واما:قال

لفظها:من-اصا-استعملوقدرائد،معنىدونالموجودحقيقة

بخلاف--سبحانهعهللحعبيرفصلحت،النفيسوالشيءالنفاسحة

الحجازية.لالفاظمنتقدمما

القول-المتكلمينسيماولا-الناساكئراستهوىفقد""الذاتواما

ا،نفسههيالباريذاتويقولوذ:.والحقيقةالنفسمعنىفيانهافيها،

جم!حالهبقولهذلكإطلاققيويحتجون،وحقيقتهاوجودهعنبهاويعبروذ

خبجب)3(:وقول("أ3(الثهذاتفيكلهنكذباب"ثلاث:إبراهممقصةفي

)ق(.فيليست)1(

أبيحديثمن)2371(رقمومسلم3357(،و2217)ارقمالبخارجمماأحرجهلحما)2

.-عنهاللهرضي-هريرة

ثمأ،الرجغيومأسرممنكان-عنهاللهرضي-الأنصارجمماعديبنخبجبكحو:)3(

ومنها:الحشهورةقصيدتهذلكقبلفقال،قريشصلبته

فحزعشلوأو!العلىئبا!كيشأهوإقالالهذأت!ىوذلك

.،1لأ6)2/:"الخجويةو)السيرة03،،لح)5رقمالبخاراجمما"صحجح11أنظر
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!بر...الإلهذاتفيوذلكحمإس

كماوالشريعةاللغةفياستقريتهاإذااللفظةهذه"وليست.قال

و"احذر"اللهذات"عبدب:يقالانلجاركذلككانولورعموا،

28[،:عيران]النفسه-<أدثهويحذد!م>:تعالىقالكما،"اللهذات

"في"وحرف،الجارة"في"بحرفإلايقالولا،مسصوعكيروذلك

قلت:إذا-،-تعالىالبارينفسعلىمستحيلمعتىوهوللوعاء،

اللفطهذايكونانمحال"اللهفي"احببتكو"،الله1(فير"جماهدت

علىهووإنماالوعاء،معنىمنالحرفهذاعليهيدللما،حقيقة

علىالحرففيكون،وطاعتهاللهمرضاةفي:اي،المضافحذف

للهمرضاةفيهاالتيإلاعحالفي]محسوب[)2(هذا:قلتكأنك،بابه

)3(
.فمحالظاهرهعلىاللفظتدعانوإما.وطاعته

"،الالهذات"فياو:"،اللهذات"في:فقولههذاثبتوإذا

وصففذاتأ"،الالهذاتهيالتيوالشريعةالديانةفىيريدإنما

ناترىالا.لمؤنثنعتموضوعهااصلفيهيوكذلك،للديانة

عماعبارةصارتفقدكذلكالامركانواذا،التأنيث"تاء"فيها

هووهذا،سبحانهنفسهعنلا-وجل-عزاللهإلىبالاضافةلسرف

:")النابغةقولإلىترىألا،العربكلاممنالحفهوم

)1(

)2(

)3(

ألح(

)51

".ذات"في(ة)ق

[(."النتائجمنوالصثبت!"محبوب)ق(ت

ود(.أظمنساقطهاإلى.،..الحرف"فيكلوذ:قولهمن

."للها":"لجلنتاا!و،"لهلل!لا:(!أ

:هعجزو،(65/ص):"نهايود"

هدالعواقبكمريرجوذفياقويم؟ا؟
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ودينهم!الالهذالتمجلئهم*

أضيفتماثفسعنعبارةاللفظةهذهجعلمنغلطبانفقد

إله")1،.

واصل.شاءمافيهاحسنفإنه،المرقصالتمنكلامهمنوهذا

فيكذاصاحبةفذات،صاحببمعنى"ذو"تأنيثهواللفظةهذه

ونعوتصفالمحتلهلماإلاالشيء،ذات:يقاللاولهذا،الأصل

.والنعوتالصفاتهذهصاحبة:يقولب("9)ق/فكأنه،إليهتضاف

علىأ2(وغيرهبوهانابنمنهمالنحاةإمنجماعةانكرولهذا

كما،هناواللامللااقمدخللا:وقالوا،لذات:قولهمالأصوليين

ذا؟عنهموالاعتذار،صحيحإنكاروهذا،"ذو"فيالذو،:يقاللا

وحقيعتهالشيءنفسعنعارةصارتقداصطلاحهمفيالذاتلفظة

باللامعرفوهاوالحقيقةالنفساستدمالاستعملوها)3(فلما،وعينه

والتجريدالاستعمالهذافإن،السهحليغلطهمهناومنوجردوها،

الشيءذات)!(:تقولتكادلاالعربفإذ،لغويلااصطلاحيامر

جهته،ومنإليهمنسوبهولماذلكيقولونوانما،ونفسهلعي!نه

)1(

)2(

)3(

)4(

منفجهالصا؟اخرهمنسطرينالمصنفوحذفلمالنخائج"،منالنقلانتهىهنا

فيإليهاشرناالذيالشهيليلكلامالمؤلفتصفجةمنوهذا،باطلهعقيدة

الماتدمة.

"الحخجرية"فيبهـهاذ""ابنولحرف!ود(،)ظفيليست"وغيرهبرحانابن"!نهم

.اا""هاذ:إلى

العكبريالأسديالقاسمابوعليبنعبدالواحد:هو-الباءبفتح-بوهانوابن

.(121-012)2/الوعاة":"بغجة:انظر)6!4(،تالنحوي

."ستحطوهافاالم:(ق)

!رأيت!.:إلىود()ظفيتحوفت
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فيماإلايويدونلا"،اللهجنبفي))هذا-قالواإذاالشيءكجنبوهذا

البئة.هذاغيريريدونلا،وطاعتهومرضاتهسبجلهمنإيىينسبا

والحقيقة،النفسعلىالذاتإطلا!اعلىالمتكلموناصطلحفلما

".اللهذالتفيكذبالتي"ثلاث:قولهمنالمرادهوهذاانظنمنظن

وقوله:

الإله*ذاتفيوذلان؟"

تعالى؟قولهفيكالجنبهاالذاتبل؟التغلجطواستحوفغلط

يخسنلاأنهترممطالا56[]الزمر:<لئهجنبقفرطتماعكبخترثت>

:يقالانويحسن"؟وحقيقتهاللهنفسفي"فرطتههنا:يقالان

الله،"ذاتفيكذافعل:يقالكما"،اللهذاتأ()ظ/96في"فوط

منفإنهذلكفتأمل.اللهذاتفيوصبر)1"،اللهذاتفيوقخل

واللهالخناصر،مثلهاعلىاجمحنىالتي)2"،الغريبةالعزقيةالحجائحما

الحعض!3".الموفق

،،)فائدة

كانتفإنبها،وتبجحنهاالمعرفةمنالنكرةإبدالفيلفائدة1ما

بالفماالحعرفةفيكانتوان،الحعرفةذكرتفلمالنكرةفيالفائدة

.؟النكرةذكر

)2(

)3(

)؟(

ود(.أظق!تكررهناإلى."..يقالأد"ويحسن:قوله!ن

ود(.أظفيلي!ست

:!التعا!ضو"د!ء،342(-6134/،335-334)3/:ا"الفتاوىامجموع1:وانظر

+(030/،241-ألح4/1)

)ص/892(.:الفكلر""نتائج

لح30



بالنكوةيعلققدالحكمان:وهي،بديعةنكتةفيههذاةقيل

الجنسمنمعينأمر)1(معرضفيالكلامويكونافتذكر،السابقة

ولو،بهالحكملاختصالمعرفةذكرعلىاقتصرفلوذما،اوملحا

فلما،المعينلذلكالتعرضعنالكلاملخرجوحدهاالنكرةذكرت

بالوصف،الحكمبتعليقإشعازاووصفتبالنكرةاتىالجنساريد

ومشالقطخا.المعينذلكدخولعلىتنبيهاكانابالمعرفةاتىولما

-15:]العدق**!<خاطةكدبؤناصميؤ*!>لنشفعابألاصيو:تعالىقولهذلك

بكلحكمهاتعلقثمجهل،ابيفيفئلتقيلا:كماالايةفإن16[

بهذبإ<>ناصهـيؤتعيينا،-ا<)2(أشا>للنئمففابالاصحية:فقال،بهاتصفمن

تكونانالبابهذافيالنكرةفياشترطولذلكوتعحيخا،تعدية

المراد.لتبيهينوالمذكورةالفائدةلتحصل؛منعوتة

السفواتمنله!ددقايمكلاماأدئهدونمنويعبدون>؟تعالىقولهماوا

قولالت:ففيها73[:]العحلشخا<لأرحمطوأ

"!حيئا"؛منابينو"!!فا""!زفا"،منبدل"شيئا"انأحدهما:

تقدماجلمنهذاوجا!،الاعممنابينوالاخص،منهاخصلانه

أقحضىفلما،النفيبعدعنهابالإخبارتفيداإنماالنكرةلان؛النفي

ووقعت،النكرإتانكرهوالذيالعامالاسم!ذكرأ(19)دتى/العامالنفي

ترىالا"رزق".منبدلأيكوذانصلح،النفياجلمنبهالفائدة

إخلالأيكنلمالشانيعلىواقتصرتالاولاالاسمطرحتلوانك

.بالكلام

)1(

)2(

.11كيلجكن9:)د(،)ذك!(":)ق(

ود(.)قمنساقطهاإلى.،..كاذبه"ناصية:قولهمن
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"الرزق"،هوالذيالصصدرمفعولهغا"شيئا"أن:الثائيلقول1و

يردآنهإلا،الأكحرينقولوهذاشيئا،يرزقواأذيملكوذلا:وتقديره

للمذبوحوالطحنالذبحبوزذلانهمصدر؛لااسمهناالرزقانعليهم

يخاطبالشاعر)1"قولنحو،بالفتحلجاءالمصدلىأريدولو،والمطحون

عبدالعزيز:بنعمر

ررقهالمسلمينعيالوآرزدتىتوقهولاالخيرإلىواقصد

علىجاءتالتيالمصادرمنالرزقبأدنهذاعنيجابوقد

بلفظوالاسمالمصدرعلىويطلقكالفسقاوائلها،بكسر"فعل"

لاوالبحت.احنوهذاوبابهوالمنسوخللمصدركالنسخواحد،

بنعمربحالللائقوهذ،مكسورةهيوإفمامفتوحةراءهاننسلم

اللهررقالمسلمينعياليرزقانمنهطلبفإنهوالشاعر،عبدالعزيز

المصدلى،هوالذياللهكرزقيرز!همانهلا،المرزوقالمالهوالذي

اعلم.والله،عاقليقصحدهولااحدبهيخاطبلامحاهذا

)1(

ةأطبما-ةص؟؟!

الله--رححهعبدالعزيزبنعمربهايذكرقصيدهمنوالجيت.القوافيعويف:هو

.(22لح)91/."الاغافيوأ،للمبرد965()2/ة،"الكامل:انظر
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)1(بديعةفائدة

أن!متآلذجمتصهز&فيإ*/آلم!تقيوآلضرروقدنا>:تعالىقوده

مسالة:عشروذافيها7،-6:]الفاتحة<علتهم

لالمنمخاطبوالداعيالدعاء،فيالبدلفائدةمااحدها:

.؟الأولالاسمبياذبهيقصدوالبدل،الببانإلىيحتاج

،باللام<حى6جصآلم!تعيصآلصحررو>:تعريففائدةما:الثانية

تعالى:قالكماب(،!ظ/96دونهمااللفطبمجردعنهأخبروهلا

.[5؟:]الشورى!أ(%!مسخعيصصرفىإكلغدىوإلخ!>

جاءولم؟اشتقاقهشيء)2(ايومن؟الصراطمحنىما:الثالئة

اللفط،بهذاالقرآذفيالمواضعأكثرفيذكرولم؟فعاليوزنعلى

ألي>تهد!طس:تعالىفقالالطريقبلفظذكرالاحقافسورةو!ى 3،لي.

.0،3:ي!حقاف]ا؟اشثآ<مستعيمطرقهوإكلخىا

آلذهمت>:تعالىقولهإلىإضافتهفىالحكمةما:الرابعة

سسءشص-ص
بخصوصهميذكرهمولم،اللفظبهذا7[]الفاتحة:(نص!عليهم

دونالمبهملفظإلىعدلفلم"والصديقينالنبيين"صراط:فيقول

الحفسر؟.

)2(

)3(

من:16(،13،15،و)12(ه-)1رقمالصسائل

عخها.يستغىلامهمةوتعف!اتإضافاتمع603(

ين".إأق(:

إلاا.9)ق(:

604
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صلتهامع"الذين"أأ(بلفظعن!مالتعبيوفيالحكمةما:الخامسة

أتمغضحوب>:قالكمااخصر)2(،وهوعليهمالفنعم:يقالاذدوذ

.[لفر!ا؟وما7[:]الفاتحة<علتهم

فقال،عليهموالمغضوبعلحهمالمفنعمبيررفرقلم:السادسة

الغضب:اهلدرفي<،عليهمانعضتآلذ!ت>؟النعمةاهلفىتعالى

.؟الفاعلبحذف،<عليهمآلمغضحوب>

بنفطالفعلفعدىآلضزرو(آقدنا>:تعالىقاللم:السابعة

(/ا؟ةمستقصيإد!رفى!ديوإنك>،تعالىقالكماب"إلى"يعدهولم

ا<؟اس-"مستميصصرفىإكوهدينه!جئئن!و>.تعالىوقال،[ه2:]الشورى

.[87:الأنعام]

آتمغفحوبجمصانعضحسمالخهمألذلف>.تعالىقولهاذ:الئامنة

بالاولينمختصةنعمته19!()ق/اذ)3(يقتضي7[ة]الفاتحة<عليهتم

لاانهإلىذهبلمنحجةوهذا،والضالينعليهمالمغضوبدون

لا؟.امصحيحاستدلالهذافهلكافر،علىلهنعحة

لعالى:قالوهلا"غير"،بلفظوصفهملم:يقالأذ:الساسعة

كماوهذا!ص--!ا<،ألصفآلينهـلا>:قالكما"عليهمالمغضوب"!

الاحمق.لاوبالعاقلعحرو،لابزيدمررت:تقول

تتعرفلاوهيالموصولعلىصفةغير[)4(1جرتكيف:العاشرة

)1(

)2(

،3(

)4(

.!الذجما":ود()ظ

.الفقرةنهايةفى)ق(فيأخصر!"وهو

(.)ق!نسقطت

"."المخيرية!ن
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محلاولاالإعلامبابهإذبياذ؛عطفمحلالححلوليس،بالأضافة

وفي،توطئةوالأول،الثانيهوالبدلبابفيالمقصودإذ،لذلك

الحوضع،هذاشأنوهذابياذ،والئاني،الاولإالمقصودالصفاتباب

الغضبنوعي!1"بمغايرتهمووصفهمعليهمالمنعمذكرالمقصودفإن

.والضلال

مقصودالمستقيمفالصراط،البدلفيذلكثبتإذا:عشرةالحادية

آلذجمتى>حمرروجاءفكيف،الطرحنيةفيوليسبذلكعنهللاخبار

.ههنا؟البدلفائدةوما،منهبدلاعلئهم<أنغت

لاماما1والترمذيرواهالذيالحديثفيثبتقدانه:عشرةالثانية

اوالثصارىاليهود،:بأنهمعليهمالمغضوبتفسير،حاتموابواحمد

منوكل،والاختصاصالتقسيمهذاوجهفما)2(،الضالون:بأنهم

؟.عليهمغضوبضالالطائفتين

01؟الضالينعلىاللفظفيعليهمالمغضوبقذملم:عشرةالثالثة

المأخوذةمفعولبصيغةالغضباهلفيتىلم:عشرةلوابعة1

)1(

)2(

ا"!عنى".درد،:)ظ

:"الاحساذ!حباذوأبن،937(-3لأ8)4/:واحمد،)5492(!قمالترمذياخرجه

حبي!ثربنعادعنحرببنسحاكعنطرقمنوكيرهم؟"1(-)16/3"1

طويل.احدي!فيحاتمبنعديعن

بنسماكحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسنحديثهذا9:الترمذيقال

جاذ!ابنوصححه"حرب

إلاايرويلاوهوالحجاجب!شعبةعهالراويأذإلا،فيهمتكلموسماك

كسيوخه.حديثصح!

)3/142(،!الثقاتإ:فيجاذابنذكره،مجهول!حبيضبنتجادوفيه

سحاك.يخرعهيرويولا

80؟



بلى"الفضلين":فيقال،بدلكالضلالاهلفييأتولم،"فعك"م!

"فعل"؟.منالمأخوذةفاعلبصيةفيهماتى

"المعضوب:قيلولوهنا،ب"لا"العطففائدةما:عشرةالخا!سة

اوجز؟.وكانالكلاميخحللم"والضالينعليهم

النفي،الواومعبهاالعطففباببهاقدغطفإذ:عشرةالسادسة

ولاالضحعفساعلليس>؟تعالىوكقوله،عمروولازيدقامما:نحو

تعالى:قولهإلى(حربئيحفقوتمالامجدوتلذتولاعلألمرضىعل

بدونوأما29[-19ة]التوبة(لشصلهؤأتولىمآإذاالذجمتعلىولا>

عشرةسبفهذهعمرو،لابزيدمررت:نحو،الايجابلمحبابها؛الواو

ذلك.فيمسالة

والبيالت،التعريفأ()ظ/07هدايةهناالهدايةهل:عشرةالسابعة

والالهام؟.التوفيقهدايةاو

يقوملألازفاامراالدعاءبهذامأمو!مؤمن..كلعشرةالئامنة

فما،هدايتهبعدالصلاةفينسألهإنماوهذا،منهولأبدمقامهكيره

؟.الحاصلتحصيلىيطلبوكيفحاصللامرالسؤالوجه

"اهدنا"،فيالجمعبضميرالإتيانمافائدة:عشرةالتاسعة

ضميربهيليقولاوخارجها،الصلاةفيلنفسه!بهيسئلوالداعي

علي"؟.وتبوارحمنيلياغفر"ربيقولولهذا،الجمع

يتصورهاالذيالصشقيمالصراطماحقيقة:)ق/291(العشرون

سؤالى؟.وقت)1"العجد

)1()ق(."عند".
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بعدإليهاالكلامجرولكنأولأ؛تقدمأناحعهامسائلأربع!نهذه

عشر.الستةالمسائلترتيب

إلأعبادهمنلاحل!علملافإنه،وتعليمهالدهبعونفالجواب

بإعانته.إلالهقوةولا،علمهما

الايةانالدعاء:في)1(البدلفائدةوهي:الأولىالمسالمةأما

يستشعرأنالداعيوحقوالدعاء،للعبادالتعليممغرضفيوردت

"الدعاءإذ؛بهإلاالإيمانيتملأممااعتقادهعلبهيجبمادعائهعند

فياإلايكونلاوالعطم،عطمفيإلايكونلاوالمخ(1العبادةمخ

ووجباالدعاء،عندالإيمانمعتقداتإحضاروجباف!ذا،ودملحم

للهداية،الطلبلفظجاءثمفمنبالثناء،ممزوخاالطلبيكونان

منهوتوسلا،بمعتقدهالداعيمنتصريخابالخبرمشوبافيهاوالرغبة

واعـقاده:بإيمانهإليهمتوسلفكانه،ربهإلىالصحيحالاعتقادبذلك

اختصهمالذينصراطوأنه،المستقيمالصراطهوالحقصراطهأن

المستقيم)2(،الصواطاهدنا:قالفإذا.بكرامتهوحباهمبنعمته

أيضا،المستقيمالصراطعلىأنهميزعمونللحقوالمخالفون

،انفسهفيالذيالحقوإظهارخلافهماعتقادعليهيجبوالداعي

الجنان![عتقدهماعلىاللسانليحرنلهموبينأبدلفلدلك

!إحداهحا:!جليلت!نبفائدتينالاخبارالمهمالدعاءهذاضحنففي

الخبر.لازمفائدة:والثانية،الخبرفائدة

االصراطوأنهبالاستقامةعنهالاخبار:فهيالخبر!فائدةفأما

)1(

)2(

."دمن:ود()ظ

)ق(.منساقطهاإلى."..صراط"وانه:قوله!ن

01؟



الخير:لارمفائدةواماهوكرامتهنعمتهلاهلنصبهالذيالحستقيمأ1"

فهذه،ربهإلىالإقراربهذاوتوسلهوتصديقهبذلكالداعيف!!رار

والإقرار،بذلكعنهوالخبز،إليهبالهدايةالدعاءفوائدأ2":اربع

فائدةوفيه؟التصديقبهذاإليهالمدعوإلىوالتوسل،بشأنهوالتصديق

سعادتهوان،إليهلحاجتهبذلكأمرإنماالداعيان:وهيخامسة

لهفذكر،معناهوتصوريطلبهمابتدبرمأموروهوبهإلاتتملاوفلاحه

واعظملهطلئااشدكانبقلبهوقامخلدهفيتصورإذامااوصافهمن

النكتةهذهفتأمل،لهوالسؤالالطلبدوامعلىواحرصفيهرغبة

.!!يعةالد

)3(فصل

نافاعلم!هناباللام""الصراطتعريفوهي:لثانية1المسألةوأما

بتلكاحقانهاقتضتموصوفاسمعلىدخلتإذاواللامالالف

ليسعالما"،وفقيها"جالس:قولكانترىلا،غيرهمنالصفة

طحئا("،"اكلت:قولكولا"،العالماوالفقيه"جالستكقولك

الح!،"أنت!د:قولهإل!ترممطالا"،الطيب"اكلت:كقولك

ح!،لجنة1وح!،"ولفاؤك؟قالثمالح!"،وقولكالح!،ووعدك

0!ب(أ!/الححدئةالاسعاءعلىواللامالالفيدخلفلمحق")4"والنار

وكلامه.ب(أق/29ووعده،تعالصالرباسممعلىوادخلها

)1(

)2(

)3(

)ق(.ل!تفي

.قواعد""ةود()ظ

الاته.المسائلجميععندأد(فيلشت"فصل"

عاسابنحديثمنلأ(196!قموم!لم10112(،رلمالبخارياخرجه

(.حق"وقولك:البخارىروايةوفى-+عمهمااللهرضي-

411



الداعيلكانمستقيفا"صراطا"اهدنا؟قالفلوهذا؛عرفتفإذا

المرادوليس،الإطلاقعلىمستقييمماصراطإلىالهدايةيطلبإنما

لأاهلاللهنصبهالذيالمعينالصراطإلىالهدايةالمرادبلى،ذلك

لهدينلاالذيدينهوهو،وجنقرضوانهإلىطريقاوجعله،نعمق

مطلقشىكالا،والذهنالخارجفيمعينأمرفالمطلوب،سواه

إلىالهدايةطلبانهوهو،الذهنيالعلميللعهدهناواللاممخكر،

سائرعنوتميزه،بهوالتصديى،معرفتهالقلوبفيقامقدمعهود

التعريف.منبديكنفلم،الضلالطرق

الل!ماليغفرلك)!:لنجيهتعالىقولهفيمنكزاجاءفلم:قيلفإن

،[2:]اد!ستحمسضعا<عزطاهـئهدلكعليكنعمتإويتصتاخرهـماذنبئىمننةد

52[،:]الور!ا(-شمسخقيو!رفىإكلضقدى>هـاتجث:تعالىوقوله

7"[،:]الأنعام؟*(امستقييصرفىإكوهدنصجبيو>ةتعالىوقوله

،[116:]الأ!حام!هصيمصرطإكلم3هدلنىإنىفل>:تعالىوقوله

فيليستانهاوهو:حدوبجوابالحواضعهذهعنفالجواب

عن-تعالى-أللهمنالاخبارمقامفيهياوإنما،والطلبالدعاكامتام

لذمخاطبينايكنولم،إليهرسولهيةوهدمسمقيمصراطإلىهد[يته

االمشجرةالعهدبلاممعرفايجىءفلم،لهممعروفايكنولم،بهعهد

اللفظفيتقدمهولا،خلدهفىقائمالمخاطبدهنفيمعروفإلى

هذيناحدفيالعهدلامتاتيوإنما،إليهمصروفةاللامتكونمعهود

وإذ؛لفظيذكرياو)1(ذهنيمع!ودلهايكوذان:اعني،ضعينالعو

بخلافوهذا،الأصلهوفالتنكحر،المواضعهذهفيمنهحاوا!دلا

أظ(.صنستكطتألحمالم
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عندلقرردمافإنه6*-<؛!سألم!حقيصآلضحتروهدنا>:تعال!قوله

وكان،ورسلهأنبجاءهإليههدىمسحقحضاصراطاللهأنالحخاطبين

اللامدخلت،بهعالفاهدايظمنهالصسوول--سبحانهالحخاطب

.66+<ألم!تقيصألفتتطآهدنا>:فقال،عليه

صرطا>وتهدا:تعالصقولهإذ)1(:السهيليالقاسمابووقال

قدالحسلموذوكان،الحديبيةصلحفينزلت2[:][لف!حا<ا-2م!تقيما

أعلم،ورسولهاللهوكان،خلافهالرأيأنواور،الصلحذلككرهوا

وإنما،الدينفيمستقيضاصراطايردفلم،الآيةهذهعليهاللهفأنزل

-:وتعالى-تباركوقوله.والمكيدةوالحوبالرأيفيصراطاأراد

الكفرمنتهدي:ي[ه2:]الشورلمحا!*"*ا<مستقيصصرفىإكلغدىوإدك>

الصراط))إلى.الموطنهذافيقالولو،مستقيمصراطإلصوالضلال

ذإ؟الاستمامةمنحطاأ،)ق/39والضلالللكفرلجعلالحستقيم"،

أحق)2(الموصوفةالاسحاءمنعلحهدخلتماانتخبىءللامولألف

ولا،الوهمفيبه]قرن[)3"ماأوالذكر،فيتلاهمماالمعنىبذلك

منه.طرففيهوالاخرإلابهاحقيكون

أما؟والوهنالضعفم!الجوابينهذينفيماخافوغير

الحوبفيا"؟-،<صرطاضتشصما>ويهدلك:بقولهالمراد"إن:قوله

اللهامتنالذيالجزيلوالحطالعظيمالفضللهذافهضم("؛والمكيدة

الدنيامنإليهاحبالايةهذهانغ!النبيواخبر،رسولهعلىبه

)11

)21

)3(

)ص/303(-:الفكر""نتائجفي

.""النتائجمنوالم!جت،""المو!لةتو)د(دا"الموصولة:(ظ،)ق

النتائج".9محققأفادهوالتصويب"قرب".الاصولفي
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مستقيضا"؟!"صراطاوالحكجدةالحرباللهسمىومتىفيهاأأ(،وما

االصراطبل؟!بذلكالخلفاوا+لسلفمنأحاالايةهذهفسروثل

يخبرااذامرهالذيالحقودينالهدىمناعليهاللهجعلهماالمستقيم

!زطاإكل!ث!هدلقإننىقل>:تعالىقوله171()ظ/فيإليههلاهبأذ-الله

إترهمملةقيما>دينا:تعالىلقولهلمحسرهثم1161[،:]ألانعامش-! -..(ص

علىهنا"ديئا"ونصبأ[61:]الأنعام6*3(أصلممثركينحمتكانوماخيفأ

ههنايمكنهافتراهقيفا،ديناهداني.ايوالمحرور،الجارمنالبدل

.أإجذافاسدجوابفهذا!والحكحدةالحربإنه:يقولالأ

)3(أنواعمنالفتحايةفيلرسوله)2"سبحانهالدهجبمماوتأمل

مغفرة:والثالى،المعينالفتح:أحدهااشياء؟خمسةوذلكالعطايا،

المستقيم،الح(الصراطهدايته:والثالثاحر،وماذنبهمنتقدمما

وجمعا.العزيزالنصرإعطاؤه:والخامر،عليهنعمتهإتمام:والرابع

كمالبهحاالأصلينهذينلاذوالنصر؛الهدىبينسبحانه!ه

بمرضاتهوالعملودينهباللهالعلم:هوالهدىفإذا،والفلاحالسعادة

االقدرةهو[:1ووالنصر،الصالحوالعملالنافعالعلمفهو،وطاعته

النصرفهووالسناذ،والسيفوالبياذ،بالحجة،1دينهتنفيذعلىالتامة

باليد.ابدانهموقهر،بالحجة!هالمخالفينقلوبقهرواليد،بالحجة

)1(

)2<

)3<

)4<

عخه-الله-رصىالخطاببنعحرحديثمن)4833(رقمالبهخاريأخرجه

ثم،الشمسعلجهطلعتمحاإلىاحبلهيسورةالليلةعلينزل"لقد:ولفظه

.،<+ا*مبينافتمالكفتخاأئا>.أقى

)ق(.فيليست"سبحانه،الله

)ق(.فيليست

)ظ(01منسقطت
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تمامبهماإذالأصلينهذينبينيجمعما-كئيزا-سبحانهوهو

أرسعلاف!صهو>:تعالىكقوله،كلهالدينعلىدينهوظهورالدعوة

في33[:]التوبةبصلهء()1(ألدينعلىليظهيالحقودينبآاهدىرسوله!

لقدأرلمملا>:تعالىوقال،الصفسورةوفي،برأءةسورةفىموضعين

بآلق!و!آلناسىليموموآلميناتل!بمعهووألزلناباليئ!!سلنا

بآسفيهالحديد>وانزلنا:قالثم)2(،الهدىفهذا؟[،فى]الحديد:

والحديدالهاديالكتابفذكرالنصر،فهذا25[،]الحدبد:شديد(

عليكزلا/ص؟*لق!وملحىهوإلا!الةلآللهأصإ*ااالص>:تعالىوقال.الخاصر

!ط
نزلوللناسهايقبلصننم7ا!ألانجيلالؤ!لة!أنزليديهئثنئعامصذقايآلحقالكلتب

وهووالفرقانالهاديالكتابانزالفذكر4[،-1.عمران]ال<الفزقالط

والباطل.الحقب()ق/39بينيفرقالذيالنصر

بينالفرقانبهيحصلمنهماكلاأن:بالهدىالنصراقترانوسر

فىقانا،المؤمنينعبادهبهينصرماتعالىسمىولهذا،والباطلالحق

يوملبرخمادنيؤمناعبلىأنزقاعكومآباللهءامنتمممدخإن>:تعالعقالكما

يومرسولهعلىانزلهماالأصلينفذكر41[،:]ا!نفالئمخمان<القى

والباطلالحقبينفيهاللهروفئقالذياليوموهوبدر،يوموهوالفرقان،

تعالى:قولههذاومن،وخزيهماعدائهوإذلالودينهرسولهبنصر

"4[]الانبياء.ا(4للمتقينوفيوضيالفرمانوهرونولقذءاطتامولس!>

،التوراة.والذكروالضياء،وقومهفىعونعلىلهنصرهفالفرقاذ:

"ضياء"واذ،زائدةالواوإذ:قالمنلصبولم،الآيةمعنىهوهذا

ذافت!يىالحكية"،"الاماليفىفسادهبيناكما،الحالعلىمنصوب

)1(

)2(

ود(.)ظفيليستالايةهذه

"الذي".:)ق(
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كيرفيهايصحلاوانهوالنصر،الهدى)1(:الأصلينتضمنحساالفخحاية

البتة.ذلك

<ا*.*ممعستمييحرفىإلىلتهد!وإنك>":قولهاعنلظني1جواولواما

"،ألاستقامةمنحالاوالضلالللكفرلجعلعرفلوبأنه[ه2.]الشودى

الديعوفهحهالحاقبذهنهمع،الفهمهذالهجاءاينمنادريفما

قولهافترىإ!صارمونبوةجوادكبوةإلااهىوما.إ-االله-!حصه

ا*أ-(لص!خقيمالحشرو؟*-إوهدشهصالمستينانكنمب>وءانلنفعا:تعالى

ثموماإ؟الاستقامهمنحبهالغيرهانمنهيفهم118[-117:]الصافات

هدىماوهوواحد،المستقيمالصراطوإنماا،الضلالطرقإ،كيره

الذينصراطالمستقيمالصراطوهو،اجمعينورسلهانبياءهإليهالله

:يقالب()ظ/71هلالفاتحةسورةفيتعريفهوكذلك.عليهمأنعم

ناينفيتعريفهيمالىللإ؟الاستقامةمنحطالغيرهاذمنهيفهمإنه

فكأنهالحصر،قوةفيالتعريففإن،الاستقامةمنحبهالغيرهيكون

اللفطمنا،ختصاصهذاوفهم،سواهامحخقيمصراطلاالذي:قيل

نطائره.وفيهنافتأمله،المشاركةفهممناقوى

فصل

منانهفالمشهور؛الصراطاتبةاقوهي:الئالثةلعسألة1واما

صراطا؛:الطريقفسمىسهلا،بلعابلعتهإذاأصرطه("الشيء"صرطث

يكونان:اوصافخمسةجمعماوالصراط.!هالمارةيسترطلانه

فلاالمقصود،إلىموصلاواسغا،مسلوكا،سهلاا،مستقيما،طريفا

ولا،المشقلصعبولاصراطا،:لمعوجاالطريقالعربتسمي

ود(.)ظفىليست)1(
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واستححالهملسانهمفيالصراطمواردتاملومن،الحوصلغيرالحسدود

]جرير[)1(:قال.ذلكلهتببن

فستقيمالمواردآعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

اشخمالسالكهعلىمسممللأنه"فعال"؟زنةعلىالصراطوبنوا

المشتملاتفيكثيرالوزنوهذاالمسروط،الشيءعلىالحلق

والفراشوالغطاءوالرداءوالخحاركاللحافالاشياء،علىأ،)ق/49

)3(معانلثلاثةيأتي)6(الوزنوهذا،البابسائرإلى،والكتاب

نحو:،المفعول:والثاني،والضرابكالقتالالحصدر،احدها:

التيالالةقصديهيقصدان:والثالثوالغرأس)4(،والبناءالكشاب

بهيخفرلماو[لسداد،والغطاس!كالخماربها،ويقعالفعلبهايحصل

الحخحرالشيءهووالمفعول،محضةآلةفهذا،بهويسذويغطى

مألوه.بمعنى"إله"الئالثالقسمهذاومنوالمسدود،والحغطى

فهذا،خاصةالأحمافسورةفيالطريقبلفظلهذكرهواما

إناسمعنا>:لقومهمقالواانهمالجنمرنيلكلامتعالىاللهحكاية

طريغوإكا!قألييهدي-يدقيبينلمامص!ذقاممولسىبندمنماأنزل!تنا

نكخةفيهبالطريقههناعنهوتعبيرهم03[الاحقاف:31*ا!<"صمستقيم

سمعوهالذيالكتابوان،موسىذكرقبلهقدمواانهم:وهي،بديعة

)11

)2(

)3(

)4(

بنهشامبهايمدحقصيدةمنأص/411،،"ديوانه":انظر"الحنيرية"،من

عبدالملك.

ود(.)ظمنساقطهتاإلى"...فيأكثير:قولهمن

."امور":،أق

والبناء".الفراشدا)!ا،:
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عنكالخيابة)1"فيهفكان،وغيرهموسىكتابمناييهبينلمامصدفا

[9.ألاحقافأ<ألرسلمنبذعاكنتما>:القومهقولهديلمج!ح!اللهرسول

قبليتقدمتقدبل،الارضاهلإلىبعثرسولياولاكنلم:اي

منبهبعثوامابمثللهممصدقابعثتوإنما،الأممإلىاللهمنرسل

بندمنمانزلإناسمغنا!ئبا>:الجنمؤمنوافقال،والإيمانالتوحيد

[03:]الأحقافبر(صمستقيمط!لمجساوإكلحئإلييهدىيديهبينلحامصذقامولسى

ببدعلحسوأنه،قبلهالرسلعليهمرتقدمطروقاسبيلإلى:اي

لفظوالاعجازالبلاغةفاقتضتنفسها،السوزحاولفيقالكما

عليهمشثمطروق:أي"مفعول"،بمعخى"فعيل"لأنه"الطريق("؟

ذألهموامناللهرسلصدقامنعلىفحقيققبل،والانبياءالرسل

بابفيادخللانه؛اولىإذاههشاالطريقفذكر،ويصدقهبهيؤمن

الحعنىهذارأشاثم.اعلموالله،اتباعهتعينعلىوالتشبيهالدعوة

الحاطر!لحاطر1فيهفوافق)2(السهيليذكرهقدبعينه

فصلا

نأدوذالمبهمالموصولإلىإضافتهوهي:بعة1الرالمسالةوأما

فوائد:ثلاثففيه،والمرسلينالنبيينصراط:يقول

المعتحقاقبأنهذا،سماععندالذهنواشعارالعلمإحضار:أحدها

صاروافبه،الصراطهذاإلىبهدايتهمهوعليهمالمنعممنكونهم

الجامد)3(الاسمدونبالصلةالحكميعلقكماوهذا،النعمةاهلم!

"كالئبأ".ود(:)ظ)1(

3(..إ4ص/)التائج!:9في)2(

أود(.)ظمنلقطت31،
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وهداب!ا،الحكممنعليهاغلقماباسخحقاق)1"الإعلاممنفيهليا

وعلايخةسراوألنهادبالتلأمولهصينفقوتأئذجمت>؟تعالىكقوله

لصحدفباجاءلذممطوث>[472؟لبقرةا](ربهغعند!ا(2/)ظأجومممظالض

ئتمأدتهربتالواداائذينإن>33[ة]الزمربمإ<3اشلصئقونهمأول!كبهوعد!

ب(؛49)ق/مطردالبابوهذا13[:]الاحقا!<علتهمف!خؤفشتقموا

.الخاصالاسمذكرمنالمعنىهذاعلىولىموصولابالاسمفالاتجاذ

واستئتعارالقلبعنالتقليدنفيإلى)2"إشا!ةفيه:الثانيةالفائدة

مستشعرفالسائل،عليهانعمفقدالصراطهذاإلىهديمنبأنالعلم

هذابينوالفرق،عليهادلهمنالانعامطلب]و[؟إليهالهدايةبسؤاله

اهلهمالنعمةاهلبأنالاخبا!يتضمنالاولانقبلهوالذيالوجه

مهم.تكونانوالارادةالطلب)3(يتضمنوالثاني،إليهالهداية

عليهم،الحخعمطبقاتجصيعفيعامةالايةان:الثالثةالفائدة

جميعصراطإلىالهدايةسؤالفيهيكنلملكانخاصباسمأتىولو

المسؤولاذ:الفائدةمنالعامبالاسمالاتجانفيفكان،عليهمالمنعم

منعليهمانعممنكلسلكهاالتيالطريقتفاصيلجميعإلىالهدى

واعظئممطلولمحبأجلوهذا،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبجين

وقرنههجيراهلجعلهالسؤالهذاقددالداعيعرفولو،مسؤول

ولحا،تضحنهإلاوالاخرةالدنباخيرمنشيحايدعلمفإنه،باثفاسه

اليومفيمتكرزافرضاعبادهجميععلىاللهفرضهالصابةبهذهكان

)1(

)2(

)3(

.،الإنعاملا:ود()ظ

ان"."إلىود(:)ظ

ود(.)ظمنساقط."."الإنجار.:قولهمن
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،الصلاةفيلفاتحةتعينيعلملم)1(ومن،مقامهغيرهيقوملاوالليلة

مقامها)2".يقومعوضمنهاليسوانها

فصل

علتهم<أنعضسهأئذيهت>:قالانهوهي:الخامسةالمسألةواما

عليهتم(أتمغفحوب>:قالكما،عليهمالمنعم:يقلولم7[،:]الماتحة

:عديدةفوائدوفيهوأحد،السادسةالمسألةوجوابفجوابها

ذا:وهي،القرانفيالمعهودةالطريقةعلىجاءهذاان؟أحدها

فيذكر،وتعالىسبحانهاللهإلىتضافوالجودوالرححةاالاحسانافعال

افعالإلىجاءفإذا،للحفعولمعهاالفعليبنيولاإليهمنسوبةفاعلها

ادئا-للمفعولمعهاالفعلوبنىالفاعلاحذفوالعقوبةوالجزاءالعدل

الاية؟هذهفمنه،افعالهقسمياشرفاللهالىإوإضافة،الخطابفي

ذكرولحافاعلها،يحذفولمإليهفأضافهاالنعحةذكرليافإنه

>آلمغضوب:فقال،للمفعولالفعلوبنىالفاعلحذفالغضب

<.جمسلعض!اعليهمآ>:الإحسانفيوقال<،علتهم

>ألذي:عليهوسلامهاللهصلواتالخليلإبراهيمقولونظيره

ا*8*!(!مفينفهومرضت!إذا31*م!لمح!تقينيطعمنىهولذىو-*!*ع!دفيفهوخلقنى

والسقيبالطعاموالاحسانوالهدايةالخلقفنسب08["7-]الم!حعراء:

يقل:ولم<مرضتا>!أ:قال،المرضاذكرإلىجاءولما،اللهإلى

عنحكايةتعالىقولهومنها!*8!(،يشسفاينفهو>:وقال،امرضني

رجمهتمبهمأرادأملاذحمطقبمنأرلدأثحثنذديلاوانا>ا(59)ق/:الجنمومني

)1(

)2(

هنا"."ومن)ق(؟

)ق(.فىليسثصتهامهالما"يقوم
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فاعلوحذفوا،الربإلىالرشدإرادةفنسبواأ["ة]الجن<إ؟*رشدا

-السلام-عليهالخضرقولومنه،للمفعولالفعلوبنواالشر،إرادة

نفسه.إلىالعيبفاضاف97[،ة]الكهفاعيبها<اد>فأ!دت:السفتنةفي

ومنه82[،:]الكهفأشد!ا<شلغآأنرفيفأ!اد>:الغلامينفيوقال

،[18لأ:]الجقرة(د!ابكننإكألرفثالفحيامليلة!غأط>:تعالىقوله

ألربوأ<وحرمئبيعأدله>وأحل:وقال،للمفعولوبناهالفاعلفحذف

بالـصريحيقترنلاأذمنهيحسنماالرفثذكرفيلان!!2[؛:]البقرة

[3:]المائدة(الحنزيرولخملدموالميةعلت!>حرصت:ومف،بالفاعل

شخابهءقثركوأألاتحغر!ممحزمماأتلتعآلؤ(!قل>:وقوله

اخرهـاهإلى[151:]الانعام<إحشتالدتنوبالو6

حرمض>:قوله-معنىوادقهذامنب(72)ظ/الطفوهو-ومفا

ئم،اخرهاإلى23[:]ال!ساء(تموأخوأ!يموبناتساكمعليس!غ

تعالى:قولهوتامل24[]النساء:<ذل!مورأمالكم>وأصل:قال

كيف016[:]النساء(لهخأ!تطيبنبعلتهمحرقنا3وهاالذجمتمنفبظلى>

الحؤمنين:حقفيوقالالموضيع،هذافيالتحريمبفاعلصوح

.3[:ئدة]الما<وألدمالميتةعلييمحرمث>

بها،المنعمشكريستوجببالهدايةالاتعامان:الثانيةالفائده

إبرازشكرهمنوكان،بطاعتهوالعملالمنعمذكرالشكرواصل

فيوكانالشكر،اساسهوالذي--دعالىلذكرهالمتضمنالضمجر

ذكرفيليسماإليهالنعمةواضافةذكرهمنعلثهم<أنعضت>:قوله

السكروهماالاصلين،اللفطهذافتصمن،قالهلو)1(عليهمالمنعم

ود(.)ظفيليصت)1(
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قوله:فيالمذكورانوالذكر،

.[251:لبقرةا]!(أا*ةاتكفرون

ولادوأفحرواأكزكئم>فاجمق-

وهو،وحدهللهالصراطإلىبالهدايةالنعمةإانةالثالثةالفائدة

بهااختصاصهفاقحضى،نعميهفياحديشركهأنادونبالهدايةالمنعم

انت:اي<،لخهمأنعضت>:فيقالالإفراد،بوصفإلحهتضافان

اللهفإن؛[لغضب!راما،النعمةبهذهالمتفضلالمحسنالمخعموحدك

الصراط،هذاإلىالهدايةاهلمنيكنلممنعلىغضحب-سبحانه-

موافقةعليهمغضبهميستلزموذلك،بصعاداتهمالمؤمنينعبادهوامر

غضبمنعلىيغضبانتقتضيتعالىفموافقته،عليهمربهملغفب

وهذا،لرضاهويرضىلعضبهفيغضب،عنهرضيعمنويرضى،عليه

بالمؤمنينفحقيق،عليهماللهغضبقدواليهود،العبوديةحقيقة

عليهم<>أ!ررب:وقالالغضبفاعلفحذف،عليهمالغضب

اللهغضبمنعلىب(أق/59غضبهممننصي!للصؤمخينكانلما

ا+البديعةلنكتة1هذهفتأمل،وحدهللهانهفإالإنعامبخلاف،عليه

عنهمالإعراضمقامفيعليهمالمغضوبان:الرابعةالفائدة

والاقتصارلهمالتيالصفةنفسإلىوالاشارة،إليهمالالتفاتوترك

وتعيينهمإليهمالاشارةمقامفيفهم؟النعمةأهلواماعليها،

"المعضوب"فيواللامفالالفهذاثبتوإذا،بذكرهموالاشادة

الحصريحفي"الذين"مثلفليست"الذين"-بمعنىكانت-وإن

فعلوا"،"الذين:قولكفإن،المسمىاتذاتعيينإلىوالإشارة

ليسوالمضروبون"،"الضاربون:وقولكفعلوا،الذينالقوم:معضاه

ف"الذين.ذلكفتاملضربوا،اوضربواالذين:قولكفيماميه

بخلاف،ذواتهموقصدبأعيانهمتعريفهمإلىإشارة"عليهمانعصت
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عنهموالاعراضصفتهممنالتحذيرفالمقصود(،عليهمأ)المغضوب

.تقدمماالأجوبةمنعليهوالمعول،إليهمالالتفاتوعدم

فصل

حرفدونبنفسههناالفعلتعديةوهي:السابعةلمسالة1واما

"إلى("وبحرف،تارةبنفسهيتعدىالهدالةفعلان:فجوابها"إلى"،

هذه:بنفسهالمعدىفمن،القرانفيوالثلاثة،تارةوب"اللام"،تارة

المعدىومن2[:الفتح1(؟صأ:؟ف!عقيماصرطاوتهديك>:وقوله،لاية

وقوله[25:الثورى1<ة*!*إف!تقيمصزطإكلنهدلمحطوإنك>"لىقو،"لىإب"

المعدممطومن[161:]الانعام(فتستقييصرطاكدعهدلتى)نىقل>.تعالى

43[،ةالاعراف1هدننا-لهنذأ<اثذيدلهلحضد>:الجنةاهلقولباللام

.[9:]ا،سراء(!أقومللتييفديلقرفاقإذهذ>:تعالىوقوله

ولكنالعلحاء،أفهامع!اجأتددقالمواضعهذه)1"بينوالفرق

بالحروفالصدىالفعلان:وهي،الفرقإلىتشيرقاعدةنذكر

معنىعلىزائدمعئىحرفكلمعلهيكونأ()ظ/73أنلابدالمتعددة

ظهرفإنالسحروف،معانياختلافبح!سبوهذاالاخر،الحرف

وعدلت،عنهورغبتفيهرغبت:نحو،الفرقظهرالحرفيناختلاف

)2"تقاربوإن،وبهإليهوسعيت،وعنهإليهوملت،عنهوعدلمثإليه

وهديته،لهوقصدتإليهقصدت؟نحو،الفر!عسرالأدواتامعخى

بمعنىالحرفيناحديجعلونالنحاةوظاهرلةلكذا،وهديةكذاإلى

بل،الطريقةهذهيرتضونفلاالعرلهأهلفقهاءواماالاخر،

ود(-)ظفيتحرلمحت)1(

أتفاوت"!أود(0)ظ)2(
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.!!"،1(.
إلىفينظرون،عيرهمعومعنىالحرفمعامعنىللمعلد.-

،معناهبهالمتعديالفعلىفيشربونالأفعالمنيستدعيوماالحرف

يضمخون؛اصحابهحذاقوطريقة،سيبويهالصناعةإمامطريقةوهذه

وهذه،الحرفمقامالحرف)ق/691(يقيمونلاالفعلىمعنىالفعل

الذهن.قيولطافةفطنةتستدعيالمقدارجليلةشريفةقاعدة

فإنهم6[:]الانسان<أللهعبادبهابشرب>عتا:الىتعاقولهنحووهذا

فيفيكوذتطلبها،التيبالباءفيعدونهيرويمعنىيشربيضمنوذ

بالتصمن،والثانييهبالتصريحأحدهما،الفعلينعلىدلبلذلك

منوهذاالاختصار،غايهمعيقتضيهالذي1بالحرفإليهوالإشارة

"شربن:السحابقي)2(قولهومنهوكمالها.ومحاسنهااللغةبديع

احسنوهذاوصعدذ.ترفعنثمبهروين:اأي."،.البحر.بماء

:يقالوأذ،الريعلىفيهدلالةلافإنهمنها،يشرب:يقالانمن

:قالفإذا،باللزومبلبصريحهالشربعلىيدللالأنهبها،يروى

الباء،)3(بحرفالريوعلى،بصريحهالشربعلىدلبها،يشرب

فحأمله.

[25:]الحج(بلدنذقهبإتحادبهيردومن>:اتعالىقولههذاومن

بكذا"،فيه"يهممعغىضمنولكنب"الباء("،يتعدىلاالإرادةوفعل

)1(

)2(

)3(

ود(.)ظمغساقطهناإلى."..الحرفين"أحد:قولهمن

وتصامه:،الهذليذؤيبلأبيالبيت

نئيجلهنخضرلجج!متىترفعتثمالجحربماءشربن

"الخزانةا:وانظر)"62(،رقم"الحغني"شواهدم!وهو

ا"....ثمروينحتىالجحرماء!لصربنود!أ:)ظفيالعبا!ةوتحوفت

."لابخلاف:ود()ظ
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"الباء"ذكرفيفكاذ!أالارادةمبداالهمفانال!!اد!،منابلعوهو

جازمة،تكنلموإنالا!ادة)1(بمبداالعذاباسححقاقإلىإشارة

الحذكو!ان.المثالانويكفي،فيهالكلاملطالتتبعناهواسعلوبابوهذا

الايصالتضمنب"إلى"عديمتىالهدايةففعلهذا؛عرفتفإدا

تضمنب"اللام("عديومتى،الغايةبحرففأتى،المطلوبةالغايةإلى

الاختصاصىعلىالدالةب"اللام"فأت!،المطلوببالشيءالحخصيص

لهوجعلتهلهذكرتهمعخىأ2"افهملكذا،هديشه:لمحلتفإذا،والتعجين

لذلكالجامعالمعنىتضفنبنفسهتعدىوإذاهذا،ونحو،وهيأته

الصراط"اهدنا:قالإذافالقائل.والإلهاموالبيانالتعريفوهو،كله

إياهويلهمهلهويبينهإياهيعرفهأناللهمنطالبهوالمستقيم("،

فجرد،علجهوالقدرةو!!ادتهعلمهقلبهفيفيجعل،عليهويقدره

المراتاهذهليتضمنبنفسهمعدىمجرذابهواتى،الحرفمنالفعل

،الحرفمعنىبحساوتخصصمعناهتعـنبحرفعديولوكلها،

وأسرأرها.اللغةدقائقمنفإنهفتأمله

فصل

دودطأ3"بالنعمةالهدايةاهلخصانه:وهي،المثامنةالمسالةوأما

الطرفين،منالحجاجوطالفيهاالناساختلفمسألةفهذه،غيرهم

الايةبهذهيحتجناففمنلا؟امنعمةالكافرعلىللههلانه:وهي

ألنبيمنمنعليهمأدئاأدعمائذينمعفأوليكوالزسذاللهيطعومن>:وبقوله

)2(

)3(

ود(.)ظمنسافطهناإلى!"..الهم!فإن:قولهمن

"ا!رهم".)ق(:

".الهداية"سعادةةود()ظ
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96(،:]النساء(ا-ش*ارفيقاأدؤلحكوحس!نوألصنجنوألمثحهد!وألصديقذ

وبقوله،عليهممنعمغيرغيرهمانعلىفدل،بالانعامهؤلاءفخص

(ب)ق/69وبان155[:]البقرة<علحئىنعمتيهـلآتم>:المؤمنينلعباده

للعذابخلقمنعلىنعم!فأي،والعقوبةالانتقامينافيالانعام

أطه،نعمةوإذتعدوا>:بقولهيحتيمثبتومن.الابديب()ظ/73

التىأ!تىادجم!أيلإ-؟5يبى>:لليهودوبقوله[،18:]النحل(تخصصوهأ

فيوبقوله،كفرهمحالفيلهمخطابوهذا!؟[،:][دبقرة<علئئىأ!ت

عبادهعلىالمشتركةنعمهفيهاعددالتيالنحلسورةوهيالنعمسورة

ا*8*المح!تلموبرطكغلخئمنعمإيتو>كذلك:قولهإلىأولهامن

يوونهـاثؤاددهنعصتيعردؤذ%*--إلمحلإألبلغعلتكفإنما!لوافإن

لاصريحنعىوهذا83[81-؟]النحلفي"*!(أل!بهفرولنىتحزهمو

صرفا.يحتمل

فييعيشكلهمو[لكافر)1"والمؤمنوالفاجر،البربأذو[حتجوا

وهذا،نعمتهفييعيسإنمابأنهتعالىللهمقراحدوكل.اللهنعمة

حقوجحدكابرمنإلاادمبنياصنافجميععندبالاضطرارمعلوم

)2(.بنعمتهوكفرتعالىالله

بأهلمختضةالمطلقةالنعمةان:الحسألةفيالخطابوفصل

كلهمللخليقةعامالنمةومطلق،سواهمفيها)3(يشركهملاالإيماذ

المتصلة:هيالتامة[لمطلقةفالنععة،وكافرهممؤمنهم،وفاجرهمبرهم

اعام:النعمةومطلق،مشتركةغيرفهذه،المقيموبالنعيمالابدبسحادة

)1(

)2(

)3(

)ظ(.صنسقظت

ود(.)ظمنساقطهناإلى+"..معلوموهذا9؟قولهمن

فيما"."ويشرك!م(:)ق
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سلبارادوإن،اصابالمطلقةالثعمةسلبالنافيارادفإذا،مشترك

للكافرالحطلقةالنعصةإثباتالحثبتارادوإناخطأ،النعمةمطلق

ويزولالادلةتتفقوبهذا،اصابالنعصةمطلقإثباتارادوإن،اخطأ

والله،وصوابخطأمعهالفرلقينمنواحدكلانويتبين،النزاع

الحوثق.

علتئى<ا!تألتى!تىديهرواإشرشيل>يبىةتعالىقولهواما

عليهميعذدهاولهذاابائهم،علىبنعمتهيذكرهمفإنما47[:]البقرة

البحر،بهمفرقوبأن،فرعونالمنانجاهمبأن؛و[حدةواحدة

عنهم،وعفاعليهمتالبثم،بعدهفضلواليلةأربعينموسىوعدوبأن

ذلكغيرإلى،والسلوىالمنعليهموانزل،الغمامعليهمظللوبأن

فأمرهم،وابائهملاسلافهمكانتوانما،عليهميعددهاالتينعمهمن

أأ"،برسلهوالإيحانطاعتهإلىلهاذكرهمليدعوهميذكروهاان

لدينهينقدولمبرسولهيؤمنلممنبهعاقببحاعقوبتهمنوالتحذير

منهمتستدعيعليهممنهنعحةابائهمعلىنعمتهفكانت،وطاعته

وتكذيبكم،برسوليكفركمعليهاالشكرمكاذتجعلونفكيفشكزا،

التامتالحطلقةنعمتهانعلىيدل)2(لاوهذا،إياهومعاداتكم،له

اعلم.والله،كفرهمحالفيلهمحاصله

فصل

ألحخضحوب>غيرأ،)ق/79:قالانهوهي:التاسعةالمسالةوأما

"لا"انريبلا:فيقال،عليهمالمغضوبلا:يقلولم<،عليهم

"برسوله!.:ود()ق)1(

لا.يدلهذا"وغير:()ق،2)
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عموو،لازيدجاءني:تقولكحاالايجاب،بعدبها)1"يعطف

صفةوهيقيلها،لمانابمفهي"غير"وأما،الجاهللاالعالمنيوجاس!

سيأتي.كماإلأ،ليس

مخرجإخراجهمنأحسنالصفةمخرجههناالكلاموإخراج

الموضعهذافيالعطفبينمافرقكرفإذايعلمإنحاوهذا،لعطف

صراط":وقيل،العطفمخرجالكلاماخرجلو:فتقول،الوصفوبين

اكثربهاالعطففييكنلم"،عليهمالمغضوبالاعليهمانعحتالذين

مقتضىهو)2(كما،عليهمالمغضوبإلىالصراطإضافةنفيمن

نفيفييكنلم،الجاهللاالعالمجاءني:قلتإذافإنك،العطف

الاتياذواما،للعالمهـإثباتهالجاهلعنالمجيءثفيمناكئرالعطف

بش!ئين؟وصفهممعها،الكلامفأفادقيلها،الحاصفةفهي"غير"بلفظ

عليهم،مغضولبغيزانهم:والثاني،اعليهممنعمانهمأحدهما:

يتصمنفإنه،ومدحهمعليهمالثثاءزيادةمعالعطفيفيدمافأفاد

وهى:سلبيةوصفة)3"،عليهممنعحاكونهم:وهيثبوتيةصفة:صفتين

لأهله.مغايرونوانهمأ()ظ/74،الغضبلوصفمستحقينغيركونهم

تكنولمعليهمالحنعمعلىصفةجوتالمعنىاهذابهاريدلحاولهذا

المقصود.الوصفيةمعنىمنهايزوللانهاالاستثناء؟علىمنصوبه

والنصارىاليهودمنالكتاباهلأن:وهيأخوىفائدةوفيه

لهم:قيلفكأنه،الاسلاماهلدونعلبهمالحنعمهمانهمادعوا

عليهمالمغضوب:للمسلمينوقيل،انتمالاغيركمعليهمالحنعم

بعدها"901)1()ق(ة

)ق(.)2(سقظتمن

ود(.)ظمنساقطهناإلى.ا"1.."ومدحهم:قولهمن)3(
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علىوادلاحسنالسياقهذافي"كير"يلقظةفالاتيان،أنتملاغيركم

>ألمغفحوب:قالكيفوتأمل،فتاصله،المطلوبةالمغايرةإئباب

انهممعوالخصارى)1"اليهود:يقلولم<،اص؟*آلص!الينولا!فى!

بهالذيوالضلالبالغضبلوصفهمتجريدا،بذلكالموصوفونهم

المطلقالإنعاملاذ؛بسبيلمفميكونواولم)2(،عليهمالمنعمغايروا

فتبارك،ضالولاعليهلمغضودبيئبتفلا،والضلالالغضبينافي

.حميد!حكتممنتنزيلبأنهيشهدماالاسرارمنكلامهاوحمن

فصل

المعرفة،علىصفة"كير"جريانوهي:العاشرةالمسالةوأما

اجوبة:ثلاثةففيه،بالإضافةتتعرفلاوهي

المعرفةمنالنكرةوبدل،صفةلابدلهنا"كيزا"اذاحدها:

المقصودالبدلبابانأحدها::ثلائةوجوهمنفاسدوهذاجائز،

المقصودوهو،امامهومهادب،)ق/79لهتوطئةوالاول،الثاقيفيه

شديلأ<ألةشتطاحمنآلببنحبئالئاسعلىودده>:تعالىفقوله،بالذكر

النامنودكر،خاصةالاستطاعةاهلهو:المقصود9[لاعيراذ:]ال

علىالاعجابوقعإنما،"علفهزيد"اعجبني:وقولك،توطئةقبلهم

أل!ثمؤعنيخلونك>:قولهوكذا،لذكرهتوطئةصاحبهوذكرتعلمه

القحالعنالسؤالهوإنحا:[لمقصود)3"217[:]البقرة<!هقتالآلحرامص

بدلفيجداظاهروهذاالشهرالح(،نفسعنلاالحرامالشهرفي

ود،.)ظمنسقطبوالخصارى"ال!هود:يقل"ولم)1(

ود(.)ظفيليسب)2(

)ق(.فىليست)3(

ود(.)ظفيليستالشهر"نفسعنالا1)4(
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ولهذا،الكلمنالكلبدلفي)1(ويراعى،الاشتمالوبدلالبعض!

كدب!اتاصيو-ا؟في>لنمس!عابالاه:فقولهالمقصود،بأنهإيذانابدلأسمي

الخاطئة،الكاذبةبالناصيةالسفع:المقعمود16[-15:]العلق1<!سخاطئؤ

لها.اتوطئةمخهالحبدلوذكر

وإضافةعليهمالمنعمذكرهنافالمقصودهذا؛اعرفوإذا

بحغايرتهمالإخبار:وتكميلهالمقصودهذاتمامومن،إليهمالصراط

لهذأمكحلاعليهمالحغضوبغيرذكرفجاء،عليهمللمغضوب

همهدايتهالحسؤولالصراطاصحابلاذومحققا؛ومتمضاالمعخى

وفائدته،محققوصفعليهممغضوباغيرفكونهم،النعمةاهل

وأضح0وهذا،لهالمكملللموصوفالمبينالوصففائدة

وتكريرهالمبدلتوكيدمجوىيجريالبدلاان.الثانيالوجه

بالذكرالمقصودوهو)2"،الفاعلممرارتقديرفيكاذولهذا،وتجييخه

اخربوصفذكروانماووصفا،ذائابعينهالأولفهو،تقدمكحا

الذيهنى!رروأ6-اصألمحئ!تقيصألصزروآقدنا>:كقوله،لذكربا!قصيود

دوذعليهالاقتصاريحسنولهذا7[6-:]الفاتحة<يدتمأفقصت

:القرانغيرفيقلتلوانكترىألا،بالكلاممخلايكودطولاالأول

لامستقيماكلاماأ3"لكالق،السبيلإليهاسخطاعامنعلىالبيتججلله

عليهانعصتمنصراطاهدنيرب:دعائكفيقلتولو،فيهخلل

علىالاقتصا!قدرفلوكذلككانوإذامستقيفا،لكان،عبادكمن

الحقصودمعظموذهبالكلاملاختلاهنابحئزهافىوما"غير"

)1(

)2(

)3(

يجيء،."ومحا!د(؟أظ

"العاصل".ود(:)ظ

بعدها."حلل"وسقطت"كاملاا"ود(:)ظ
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("،عليهماللهانعمالذين"إلىالصراطإضافةالمقصودإذ!مخه؟لأب()ظ/

زيادة"غير"بلفطاتىبل،"عليهمالمغضوب"غيرلفظإلىإضافتهلا

فتلحمله.،عليهموالحناءوصفهمفي

وااستئناءتردوإنما،بدلاورودهاليعقللا"غيؤا"اذ:الثالثالوجط

لابلبنفسهامستقلةتوضعلم)1(انها:ذلكوسرحالا.اوصفة

ومررتزيد،كير"جاءني:يقالقلماولهذالغيرها،تابعةإلاتكون

انهتبينكمابنفسهمستقلايكوذحانلابدوالبدلعمرو"،بغحر

متوجهالحانىإلىقاصدالبدلبالبفيانك:الفرقونكتةالمقصود،

قصدكموضعفهو،إليهومرقاةسلفاأ()ق/89الاول!علتقدإليه

إلىقاصدانتإنما،ذلكبخلافالصفةبابوفي،إرادتكومحط

بابعلىمعيازاالنكتةهذهفاجعل،بصفتهلهموضحالموصوف

نايصحهل"عليهمالمغضوب"غيوبهازذثم،والوصفالبدل

وصفَا؟.اوبدلايكوذ

المعرفة؛علىصفةجريانهصحههنا"غيزا"اذ:لثماني1لجو[ب1

النكرةمنرائحةففيه،معينغيرمبهموالموصول،موصحولةلأنها

منلقريهب"غير"وصفهفصلح،معئنعلىدالغيرفإنهلإبهامه)2"،

كحف:قلت"فإن:قال"الكسثثحاف")3(صاحبجوابوهذا،النكرة

إلىاضيفوإنيتعزفلاوهوللحعرفةصفة"كير"يقعانصح

كقوله:فهو،فيهتوقيتلا"عليهمانعصسا"الذينةقلت؟المعارف

)1(

)2(

)3(

)ظ(:"لو"،)د(:"لا".

لا*لانتهائهلا:()ق

(1/11).
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")1(يعنينيلا:قلحتثمتفحضيتيسبنياللئيمعلىأمرولقذ

كماواحدمنلواحدتعيينلا:ايفيه"توقيت"لا:قولهومعنى

النكرة،مجرىفجرى،الجنسفيمطلقهوبللمعرفةتعين

اوقعهوقد"يسبني"،وهونكرةالفعلان"اهمعنابالبجتواسحشهاده

،النكرةقوةفيفهو،معينغيرلكونه،باللامالمعرفةللئيمصفة

اسخدلالوهذا،يسبنيلئيمعلى:قالىفكأنه،بالنكرةينعتانفجاز

فعلفيهوالعاملوصف،لامنهحال"يسبني":قولهفإذ،ضعيف

هذهقيعليهأمر:أي،ليسابااللئيمعلىامرا:والمعنىالمرور،

بسبه.احتفلولافأتجاوزه،الحال

لعرفتقدههنا"غيرا"ان-الصحيح-وهو:الثالثالجواب

كلفيوعمومهاإبهامهاشدةتعريفهامنلهاالمانعفإن،بالإضافة

علىصفةتجريولهذا،تعيينبهايحصلفلاللمذكور،مغاير

صفةفتجويكذا"،)2(ويفعلكذايقولغيزك"رجل:فتقول،النكرة

بوقوعهايزولالابهامهذاأذومعلوم،المعرفةأإلىإضافتهابمللشكرة

بالإضافة،فيتعين،الئانيإلىتضيفهاثماأحدهمايذكرمخضادينبين

:قالكمابالإضافةتعريفهايحنعالذيالإبهامويزول

العنكر)3(غيرالمعروفالثسبالأزهرالهجانعمروبنونحن

نجيمن"لرجل(:الكشافبذيل)4/126-":الإنصاف"مشاهدفيقال)1(

و"الكامل":)1/357(،:،الخزانة9وانظر،!!الكتابشواهدمنوهو."سلول

الحمفي.عحروبنلشمر126(ص/9":الاصمعيات9إقيونسط)2/839(.

."...ماةاقأدثم..،.ود(+)ظوفي

)ق(.فيليست)2(

!للبكري136()1/ا[؟الا!ثالكتابشرحالحقال"فصلفىالججت)3(
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عليهاجركماكحا؟النسبعلىصفةالمنكر(("كيرأجركماتراهافلا

مقابلهالأن"كير("؛فيإبهامفلا،معينتانصفتاذلانهما"المعروف"!

ال!معروف،كتعينمتعينمتميز"المخكر("وضده،معرفةوهو""المعروف

الجنس.تعيين:اعني

أتمغضحوبغرعليهمأنعص!ألذجمت>حمررو:قولهوهكذا

الاولكانفإذا،عليهمالمغضوبغيرهمعليهمفالحنعم<علتهم

مبهم،غيرمتميزمحصلإلىلإضافتهامعرفة"غير"كانتمعرفة

التعريف.منهفاكتسجت

حقيقةلكتكشف"غير"فيلطيفةلنكتةههناتتفطنانوينبغي

نا:وهي؟نكرة)1"تكونواينمعرفةتكونواينب()ق/89امرها،

إليه،مضافةهيماوضدلهتابعةتكونمانفسا()ظ/73!ي"غيرا"

فإذ،مرادفهعلىالمرادفالاسموقوعمتجوعهاعلىواقعةفهي

الحغضوب"غيرهمعليهموالمنعمالمخكر"،"غيرتفسيرهوالمعروف

،نكرةإلاتكنلمئكرةمتبوعهاكانفإذا،اللفطحقيقةهذا((،عليهم

كانوإذاوكذا"،كذافعلكيرك"رجل:قلتإذاكحاأضيفتوإذ

غير"المحسن:قلتإذاكما،معرفةإلاتكنلممعرفةمتبوعها

مهجب"،الفاجركيرو"البر"،الناسعندمعظممحبوبالمسيء

الا"غير"فيهتكونلافهذاا"،الدعوةمجابالظالمغيرو"العادل

لاإذ؛عليهدليلمالاوقالكلطهناالتنكيرفيهاادعىومن،معرفة

فتامله.،بحالفيهاإبهام

انها:وهياخر،سببلهبالإضافةتعريفهاعدم:قلتفإن

ود(.)ظمنسقطتتكلوذلماواين"معرفة)1(
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و"شبه"،مماثلبمعنى!"مئل""غايرا"،منفاعلاسممغايربيعنى

مانابوكذابالإضافةتتعرفلاالفاعلينوأسماءفشابه،بمعنى

أاعئها.

إلىااضيفإذا)1"بالإضافةيتعرفلاإنحاالفاعلاسم:قلت

!يداضارب"هذا:نحو؟الانفصالطتقديرفيالإضافةلأن؛معموله

المفعولفيالفاعلاسمعملبعدهافيمابعاملة"غير"وليست،غذا"

محضةإضافةإضافتهابل،الانفصالتقديرفيالإضافة:يقالحضى

بمنزلة"غرك(":قولكانترىالا،النكراتمنغيرهاكإضافة

اعلم.واللهبين!ما،فرقولا"سواك("،:قولك

فصل

فيالكلامإخراجفائدةماوهي:عشرةالحاديةالمسألةواما

علئهم<أنحمتآلذجمتحمرروولد!ألمح!تقـصألضتزطأقدنا>:قوده

؟.الطرحنيةفيالأولانمع،البدلمخرج

كلالم")2(الطرحنيةفيالبدلفي"الأول:قولهمأن:فالجواب

فجهالاوليكوننوع؛نوعانالبدلطبل،إطلاقهعلىيؤخذانيصحلا

لأذالاشتحال؛وبدلالكلمنالبعضبدلوهو،الطرحنيةفي

اطرحفيهينوىلاونوغ.تقدمولمحد،الأوللاالثانيهوالحقصود

التكريربمزلةفيهالتانييكونبل؟الكلمنالكلبدلوهو،الأول

الفائدةمنإليهالإسناديةالنمبةتعطحهمامع؟التبةوتقويةوالتوكيد،

والإشعا!التوكيدالبدلفائدةفيكون،الأولعلىالزائدةالمخجددة

)1(

)2(

)ق(.م!ساقطهناإلىناب(1ما"وكذا:قولهم!

.!"الاطراحة)!(
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آلمحرولآهدنا>:قاللحافإنه،منهللمبدلالمبدلوصفبحصول

هذاكان[)1"إذاما]معرفةطلبالذهنفكأن6-أ<،!شآلأم!قيص

:فقال،تعالىاللههداهممنغيرناا،سلكهبنامختصاالصراط

طريقعلىرجلادللتإذأكماوهذاعلثهم<أنعضتآلذجمتصعرول>

لاوانلزومهاعلىوتحريضهالدلالهأتوكيدواردتيعرفها،لا

إلىأ،)ق/99لموصلةالطريىهيهذه:لهتقولفأنتيفارقها،

الطريقوهي:فتقول،وتقويهتوكيداعندهذلكتزيدثم،مقصودك

.النجاهأوأهلوالمسافرونالناسيسلكهاالتي

)2(الناجينالسالكينطريقبأنهالهاوصفكأفادكيفترىافلا

سهلة،وقريبةموصلةطريقبأنها:لهاوصفكعلىزائداقدرا

لهاذكرفإذا،والمتابعةالتألمحيعلىمجبولةالنفوسفإن،مستقيمة

فتأمله.واقتحمتهاأانستسلوكهافيبهتتاسىمن

فصل

"المغضوبتفسيرماوجهوهي:عشرةالئانيةالمسألةواما

الغضبوصفيللازم!)3(بالنصارىو"الضالين("باليهود،"عليهم

.؟والضلال

عنصفةكلنفييقتضيبتخصحأرليسهذا:يقالأانفالجواب

وكلضالعليهمغضوبكلفإن،الاخرىالصفة)ظ/!!ب(اصحاب

بهواحقهماوضفيهاباسهرطائف!كلذكرلكى،عليهمغضوبضال

."يةلمنيرا)مندهلزياا(1>

.!يندلهاادا:(ق)(2)

.!فيلضابالنصاركطوادا:(ف)3()
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مطابقاوهذاعليها،الغالبلوصفهوذلكفإنبها،وألصقه

فهو،بالضلالوالنصارىالقراذ،فيبالغضباليهوداللهلوصف

الموضع.ذلكفيبهاوصفهمالتيبالصفةللايةتفسير

أنأت!سهخيه-أشتروأبئتممحا>:حقهمفيتعالىفقالاليهود؟اما

فبآوممطعبادمنيثامنفضح-علىمنللهينزلأقبغحاللهأنزلبصايفروا

جمراروفي09[:]البقرةقي913<م!جفعذاب!للبهفرينغضبعكبغقحب

:اقوالهناالغضبهذا

الله!برسولكفرهمتكررمقابلهفيمحكررغضبانهأحدها؟

والحربوبالبغيغضبا،بكفرهمفاستحقوا،ومحاربقعليهوالبغي

عنكفرواوصدوأجمتأ>ةتعالىقولهونظيره.آخرغضئاعنهوالصد

بكفوهم،لأولافالعذاب88[ة]النحل<آتعذابفوقعذابالفدنهتمآلل!سيل

سبيلهءعن)1"الناسبصذهمإياهرادهمالذيوالعذاب

وقتلهموتبدلجهمبتحريفهمالاولالغضبانالانى:القول

)6(!بالمسيحبكفرهمالثانيوالغضبالأنبياء4

والغضب،بالمسيحبكفوهمالأولىالغضبان:الالثوالقول

بمحمداع!ي!.بكفرهمالثاني

تشفحالتيالتحنيةبهالحرادليسهناالتكراران:الايةفيوالصحيح

وإفسادهم،،كفرهملكرربحسب،غضببعدغضبالمرادبلالواحد،

الله،لرسلومعادالهم،غ!ح!وبمحمد،بالمسيحوكفرهمالأنبياء،وقتلهم

)1(

)2(

ود(.أقمنساقطهناإلى(...دئهعنسيل)1:الآيةفىقولهمن

أد(.منسقطالئانىالقول
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علىغضئايقت!عيمنهاعحلكلالتيالأعمالمنذلكغيرإلى

اتجصأ،جعئم*غ-افظودمىتريهلألبصدفازجع>:قولهفيكحاوهذا.حدته

فقط.مرتينلا،كزةبعدكرةاي4[3-:]الملككرلين<)1"

غص!<علىبفضبو>!با:قولهفيب()ق/99التعددوقصد

،التوراةشرائععنعطلوهماتعطيلهمأذريبولااظهر،09[:]البقرة

غضبايستدعيالأنبياكاوتكذيبهمغضئا،يستدعيوتبديلهموتحريفهم

وطلبهم،المسيحوتكذيبهماخر،غضبايستدعيإياهموقتلهماخر،

وتكذيبهمآخر،غضبايستدعيالعظيمبالبهتانأمهورميهم،قتله

يقتضيلاتاعهواذاهملهومحاربتهمكضئا،يستدعي!ك!الخبي

فهمغضئا،يقتضيعنهديشهفيالدخولارادم!وصذهمغضجا،

اللهبغضبباءتالتيالامةفهي،غضبهمناللهاعاذناالغضبيةالأمة

فيوالوصف)2(الاسمبهذاأحقفكانواالحتكرر،الحضاعف

أدئهعفدمثوبةذلكمنبنرأنتتكمهلقل>:شأنهمفيتعالىوقال.النصارى

[6":]المائدة(الطغوتوعبدوألحنازيرأتعردةمنهم!جعلعلتهوغض!ى%للهلحنهمن

منمايكوناشذمنوهووالمسخباللعنةمشفوعغض!فهذا

لسساقعلىيلاسرسبفمن!فرواالذينلعنى>:لىتعالوقا.الغضب

لا!انواإ*7-يعددصنؤكالؤاع!وبماذلكمريصتنوعي!مىدأورد

يهرئ-؟يفعلونكانوامالبثتتبمفعلوةنبنيعنيتناهوت

سخطأنأنف!ع!م!صقذمتمالب!سكفروايني!لؤتمخهص!ثيرا

.8[0-78:]المائدةفي-إ(لأإخلوقممغتحذابوفىعلتهوالله

)1(

)2(

الاقا.لدلالةالايةوأكحلعافا!جعالعر<>.الأ!ولكأ

.(>قفىليست
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يأقل>قل:تعالىقولهففي)1"؛بالضلالالنصارىوصفواما

مناضقوا!ذقتئمأهواءولاتتبعوألحفغتنديخم!تغلوالااتحتف

قهذا77[:][لحائدة<؟نم؟السبيلسوآءعنوخمفوا!ثيراوأضح!اقتل

لنص>:بقولهمع!مخطابهسياقفيلانه؛للنصارىخطاب

ااعبدواا!ر+ءيللبنيأئمسيحوقالمريصابخهالمسيحهوأدلهإلتلواقاالذجمت

(7إبسواءال!نسبمل176(ظ/9وصلواعن>:قوله[لى<وربمدبيدله

وهماكثيرا،اضلواثماولأضلواقدبانهمفوصفهم77[72-:]المائدة

المسيحاأمرفيضلواحيثع!جوالنبيمبعثقبلفهذا،أتباعهم

لهبتكذيبهماخرضلالاازدادوالمج!ي!الثبيئبعثفلما،أتباعهمواضلوا

منهم،طائفةقولهذا،حقهمفيالضلالفتضاعفبه،وكفرهم

لاسلافهموصفكلههذافإنإ!ضعيفوهو،وغيره)2"الزمخشري

ضلواقدانهماحدها:؛صفاتبثلاثفوصفهم،تبعلهمهمالذين

عناضلواافهمةوالثالث،اتباعهماضلواانهم:والثاني؛قبلهممن

اتباععنهؤلاءنهى)"(الذينلاسلافهمصمفات)3(فهذه،السبيلسواء

ء!ص؛النبيزمنفيللحوجودينوصفايكونانيصحفلا،اهوائهم

فتامله.،عنهمالمنهىلاانفحهمالمنهيونهملأنهم

ضلالاالنصارىفيالضلالتكرراقتضتانهاأ:الاية!مروإنما

فيتقدمبالتيالآيةنطيروهي،بالحقجهلهملفرطضلالبعد

منابالضلالاخصالنصارىكانولهذااليهود،احقفيالغضبلمجرر

"وهي".)ق(:)1(

)1/357(.الكشاف":لافي)2(

ق(.9منساقطهناإلى001احدها.9:قولهمن)3(

".الذيلاللأسلاف)ق(:)4(
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عنيضلقدالضحالان:الضلالهذاتكرر)ق/0011(ووجهال!هود.

ص5-رو11،صث
يقصد،انيثبغيمالالمحيقصد،فيهضالا)2(فيكون،مقصودهنمحس

يضللكنحفامقصودائصيبوقدئعبد)+(،انينبغيلامنويعبد

الغاية.فيضلال:فالأول،الهالحوصلةوالسبيلطلبهطريقفي

اضله.فقدذلكإلىكيرهدعاإذاثم،الوسيلةفيضلال:والاني

الئلاثة:الأنواعلهماجتمعتالنصارىواسلاف

بشرإلههمانوزعموا،يصيبوهلمحيثمقصودهمعنفضلوا

نفسفيضلالفهذا،وضفعوصلبقتلوانه،ويبكيويشربيأكل

به.يطفروالمحيثالمقصود

ولا،المطلوبإلىاهتدوفلا،إيىالموصلةالسبيلعنوضلوا

إيى.الموصلالطريقإلى

واضلواطريقهوعنالحقعنفضلوا،ذلكإلىاتباعهمودعوا

بأخعالوصفين.فوصفوا.اليهودمنالصلالفيادخلفكانوا،كثيرا

الإرادةفساد)؟(منأتواإنمااليهودان:ذلكيحققوالذي

فخافواوالرياسةالسحتمنقومهمعلىلهمكانماوإيثاروالحسد،

كانوافإنهم،بالحقالعلمعدممنيؤتوافلم،بالاسلاميذهباذ

يوبخهملمولهذا،ابناءهميعرفونكمااللهرسولمحمداانيعرفون

وإيثاروالحسدالكبرمنالفاسدةبإرادتهمإ،ويقرعهم-تعالى-الله

.ا"نفمصقدالصلال"أنود(:)ظ)1(

ضلالما(.)فما(:)2(

وحدها.)قما(منو"له"يعبدها.أذلهي!بغيمالا"ويعبدود(:)ق)3(

نفس".)ق(:)؟(
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الذيوالجهلبالضلالىالنصارىووبخالانبياء،وقتلاوالبغيالسحت

الحقمعرفةعدممنينشأوالكفرفالشقاء،بالحقالعلمعدمهو

فكفرمنهما،ويتركباخركما،]به[والعملإرادتهعدمومن،تارة

بعدعليهغيرهوإيثار4بهوالعملالحق!!ادةعدممننحئسأاليهود

جهلهممننشأالنصارىوكفرمحضا؛ضلالأيكنفلم،معرفته

الأمةاشبهواعليهالباطلواثروالهمتبينفإذا،فيهوضلالهمبالحق

ضالين+عليهممغضوباوبقواالغضبية

بحعرفةإلائيلهإلىلممبيللاوالسعادةوالفلاحالهدىكانلماثم

،ابالحقمعرفتهمنالعبديمنعالجهلوكاذ،غيرهعلىوإيثارهلحق

اللهيسألانإلىشيءاحوجالعبذكان؛إرادتهمنيصنعهوالبغي

ويانا)1"،تعريفا:المستقيمالصراطيهديهأنوقبكل--تعالى

لهامريدايجعلهثم؛ويعرفهفيعلمه،واعانةوتوفيقا4والهافاوإرشادا

"المغضوبطريقةعنلاب()ظ/6بذلكفيخرج،لاتباعهقاصذا

عدلوا!الذينو"الضالين"،وعلمعمدعلىاعنهعدلواالذين"عليهم

.وضلالجهلعنعنه

منشهفف!هعلمائنامنفسد"منيقولوذأ2(:السلفوكان

كماوهذا"،النصارىمنشبهففيهعبادنامنفدومناليهود،

تحريفمناليهودأخلاقفاستعملالعلما!امنفدمنفإن؛قالوه

،اغرضهفواتفيهكانإذااللهأنزلىمااوكتمان،مواضعهعنالكلم

بالقسطيأمروذالذينوقتل4قتلهوطلبفضلهمناللهآتاهمنوحسد

)11

)2(

."ئاوثالم:(أق

فيتيحيةابنوذكره8211")14/،:والخهاية"البدايةانظرعييتةا،بنسفيانقاله

وكيره.عحجخةابنإلىمعزواكثيراكتبه
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غرإلى،نمبيهموسخةربهمكتابإلىويدعونهمالناسب(1"0)ق/م!

والكتماذوالليالكبرمن[ليهودبهاذمالتيالأخلا!"منذلك

فهذا،بالباطلالحقوتلبيس،اللهمحارمعلىوالتحيل)1(والتحريف

ظاهر.باليهودشبهه

بهبعثبمالاهواهبمقتضىالدهفسعبدالعبادمنفسدمنواما

إلىذلكوجاور،الربوبيةمنزلةفانزلهمالشيوخفيوغلا،رسوله

ظاهر.بالنصارىفشبههالاتحادأوالحلولمننوع

تصورومنالبعد،غايةالشبهينهذينمنيبعدأنالمسلمفعلى

هذاإلىوفاقفضرورتهعلمالخلقاحوالوعلموالوصفينال!بهين

وأن،عليهمنهأوجبولامنهأنفعدعاءللعبدليسالذيالدعاء

يقدرماغايةلأن!والنفسالحياةإلىحاجتهمناعظمإليهحاجته

نأاللهفخسألالابد،شقاوةبفؤتهلهيحضلوهذا،موتهبفوتهما

المعضوبغيرعليهمأنعمالذينصراطالمستقيم[لصراطيهدينا

مجيب.قريبإنه،آمينالضالينولاعليهم

فصل

على"عليهم"المغضوبتقديموهو:عشرةالثالثةالمسالةواما

:عديدةفلوجوه؛""الضالين

.بالزمانعليهممقدمونأنهم؟أحدها

الكتابين،اهلمنع!ع!النبييلونالذينهمكانواأنهم:الئاني

عنه،نائيةديارهمكانتوالنصارى،المدينةفيجيرانهكانوافإنهم

)ق،.في)1(ليست

1؟؟



خطابمناكثرالقرأنفيمعهموالكلاماليهودخطابتجدولهذا

منوغيرهاعمرانوالوالمائدةالبقرةسورةفيكماالنصاركلما،

0السور

الغضبكانو!ذا،النصارىمنكفزااغلظاليهوفىان:الثالث

،تقدمكماوبغيعنادعنكفرهمفإن،والعقوبةواللعنةبهماخص

عقوبةوليس،بالحقديمواحقأهممنهاوالبعدسبيلهممنفالتحذير

وعاند.علممنكعقوبةجهلمن

لغضبو،عليهمالمنعمذكرتقدمأنهأحسنها--وهو:الرابع

الشيءفيهايذكرالتيالحتافيالسبعهيوالسورةالانعام،ضد

الازدواجامنفيهعليهمالمنعممععليهمالمغضوبفذكر،ومقابله

عليهمنعم"الناس:فقولك"الضالين"،اتقديمفيليسماوالمقابلة

))منعم"قولكمناحسن"،عليهمالمنعممنفكنعلحهومغضوب

".وضالعليه

فصل

باسمالعضباهلفياتىانهوهي:عشرةالرابعةالمسالةوأما

أهلفإنظاهر؟فجوابها؟الفاعلباسمالضالينوفي)1"المفعول

عليهم،مغضوبفهمغضبهواصابهمعليهمالثهغضبمنالغضب

1011()ق/الصلالوائروا)2(ضلواالذينهمفإنهم؟الضلالهلواما

،و:يقالانيليقو،علحه،العقوبةاستحقواولهذاواكخسبوه،

لماوانهم،عذ!همإقامةمن!ائحتهفيلما،للمفعولمبنيا،الصضلين

."نوود":(ق)(1)

."اوبرزوأ":(ق)(2)
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مستراحولا،فيهمفعلبلأ1(انفسهمم!الضلال)ظ/177(يكتسبوا

اللهكانوانضلوا،الذينهمإنهم؟نقولفإنا،للقدريةهذافي

إلافعلأالعبدإلىينسبونلاالذينالجبريةعلىردفيهبل،اضلهم

تضمنكماعليهمالردالايةفتضمنت،الحقيقةلاالحجازجهةعلى

الايةففي،القدريةعلىالرد-س؟*ا<آسنيصالسزطآقدنا>.قوله

وهم،المصيبودطهمأنهمالحقلاهلوالمث!ادة،الطائفتينقولإبطال

إليهمالعبادافعاللإضافةوالقدرةوخلقا،توحيذاللقدرالمثبخون

فتعلقالأولنكما)2"،والنهيالامرفتعئقوهووكسئا،عحلا

والمعادوالقدرالشرعإئباتالايةفاقتضت)3"،والقدرةالخلق

رسلهعليهمفالحنعم،وعقابهئوابههووالغضبالنعمةفإن،والخبوة

فاقتضت،أيديهمعلىيكونإنماأتباعهموهدايةإلا،ليسواتباعهم

وشدةالحاجةعمومعلىوأدثهاوابينهاطريقباقربالنبوةإثبات

الاعليهمالمنعممنيكونانللعبدسبيللاوانهإليها،الضرورة

هذهوأن،الرسليدجمماعلىإلاالهدايةهذهتنالولا،لهاللهبهداية

النعيم،دارفيالمطلقةالتامةالنعمةوهي:،ثمرةلهاالهداية

كيف!أمل،الأبديللشقاءالحقتضيالغضب:وهي،ثمرةولخلافها

الدينمطالباهمعلى-واختصارهاوجازتهامع-الآيةهذهاشنحلت

السبيل0سواءإلىالهاديواللهوأجلها،

فصل

المعطوفبين"لا"زيادةفائدةماوهي:عشرةالخامسةالمسألةوأما

)1(

)2(

)3(

.()قمنا"و"انفسهم،ود()ظمن!الضلال"

."لعملا"ت!يةلحعيرا"في

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...أفعالالإضافةأ.قولهمن

لحلح3



فوائد:اربمذلكففيا؟عليهلمعطوفو

فيهامافلولا،"غير"تضمنهالذيللنفيتأكيداذكرهااناحدها:

"لا:قوةفيفهو"الواو"معب"لا("عليهاعطفلحاالنفيمعنىمن

وغيرعليهمالمغضوب"غيراو:"،الضالينولااعليهمالمغضوب

((.الضالين

كلوبينالنوعينبينالواقعةالمغايرةالمرادانا:الثانيةالفائدة

عليهمالمغضوب"غير:وقيل"لا"يذكرلمفلو،بمفردهنوع

لاالنوعينمنالمركبالحجحوعغايرماالمرادأناوهم"،والضالين

فيصريخاكان"،الضالين"ولا:قيلفإذا،لمفردهنوعكلغايرما

قلت:إذاانكذلكوبيان.هؤلاءوغيرهؤلاءغيرصراط:المرادان

نفيهذلكمنيلزمولاعنهماالقيامنفيتفإنحاوعمرو،زيدقامما

كانعحرو"،ولازيدقام"ماةقلتفإذا،بمفردهمنهماواحدكلعن

)1".بمفردهمنهماواحل!كلىعلىالنفيتسليطفيصريخا

للمغضوبوصف"الضالين"اذتوهمرفع)2(:الثالثةالفائدة

،والضلالبالغضبوصفواواحدب(101)ق/صنفاوانهما،علجهم

علىبعضهاالصفاتعطففييدخلكماابينهحاالعطفودخل

صحلا!تم!هملذليئولاصالمؤمنوذأفلع>قذ:تعالىقولهنحو،بعض

إل!3[-1:المؤمنون1إ-3+ا<للغومعرضوتعنهمديئواا-أ-أخشعون

دفيآشم>سبح:قولهومل،للحؤمنينصفابهذهفإناخرها،

،ئرهونطا3[-1:]الأعلى(؟*-فهدكلطلمحذروالدىا!-أفسوىظقلذ!*؟-ء،عتهلا

)1(

)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى.".ف!ذا."بمفرده:قولهمن

الرابعة.الفائدةالمؤلفيذكرلم
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وكانت،بالذكرمقصودانمتغايرانصنفانانهحاعلم"لا"دخلتفلما

حروفا،اقلأنهااحطها؟؛لوجوه"غير"منالمعنىبهذااولى"لا"

بالنطقالحاصلالثقل:الثالث،اللفظجمرارمنالتفادي:الثاني

علىثقيلانهريبولا،مفردةبكلمةإلافصلغيرمنمرتينب"غير"

وننبهافالإتيان،النفيبعدبهايعطنسطإنما"لا"أن:الرابعاللسان،

،الصلالعنهمنفيكما،المستقيمالصراطاصحابعنالغضببخفي

بهذاعرفوقدمنها،النفيفيأدخلف"لا"هذاافهحتوإنو"غير"

فيبهايعطفإنما"لا"أن:وهي،عشرةالسادسةالمسالةجواب

النفي.

فصلب(77)ظ/

انواعايمنهناالهدايةانوهى:عشرةالسابعةالحسالةوأما

أربعة:الهدايةأنواعأنفاعلم؟الهدايات

قوله:فيالمذكورة،الخلقبينالمشتركةالعامةالهداية:خدها

شيءكلاعطى:اي05[.]طه5*ا<+هدىطق!ثمشئعكلاعطئالذ!ط>

وهياته،لشكلهعضوكلواعطى،بغيرهفيهاسشخبهلاالتيصورته

منلهخلقهماإلىهداهثم،بهالمخخصخلقهموجودكلواعطى

إلىبإرادتهالمتحركالحيوان)1"هدايةتعمالهدايةوهذه4الأعمال

له،خلقلماالمسحرالجمادوهداية،يضرهماودفعينفعهماجلب

وان،بهتليقهدايةالحيوانمننوعلكرأنكما،بهتليقهدايةفله

به4تليقهدايةعضولكلىوكذلكوصورها)2"،انواعهااختلفت

)1*

)2(

ود(.*ظمنسقطت("هداية"تعم

."وضروبها":()ق
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،للكلامواللسان،والعملللبطشواليدين،للمشيالرجلينفهدى

له،خلقلحاعضووكل،المرئياتلكشفوالعين،للاستماعوالاذن

الولد،وتربيةوالتناسلالا!دواجإلىحيواذكلمنالزوجينوهدى

هدايتهومراتب.وطلبهوضعهعندالديالتقامإلىالولدوهدى

العالمين.رباللهفتباركهو،إلاايحصيهالا-سبحانه-

الابنية،ومنالثجرومنبيوئاالجبالمنلتخذاذالنحلوهدى

الىتأويثمعليها،تستعصيلالهاامذللةربهاسبلتسلكثم

بها،توجهاينبهوالائتمامواتباعهيعسوبهاطاعةإلىوهداهابيوتها،

البناء+أأ(المحكمةالصنعةالعجيبةالبيوتبناءإلىهداهاثم

بأنهلهشهدالعالمفيأ()ق/201المبئوثةبعفهدايتهتأملومن

مناوانتقل،الحكيمالعزيزوالسهادةالغيبعالمهواإلاإلهلاالذيادده

واحسن،وهلةواولنظر،بأيسرالنبوةإثباتإلىاالهدايةهذهمعرفة

الحيواناتهذهيهمللممنفإذ،شبهةكلىمنوابعدها،واخصرهاطريق

تعجزالتيالهدايةهذهإلىهداها)2"لي،معطلةيتركهاولمسدى

هوا-الذيالانسانيالنوعيتركاذبهيليقكيفعنها،العقلاءعقول

وسحدىمهملا-خلقهمنكثيرعلىوفضلهكزمهالذيالوجودخلاصة

لاامعطلايتركهبل،غاياتهوأفصلكمالاتهأقصىإلىيهديهلامعطلأ

لحكحته،منافإلاهذاوهل،يعاقبهولامييحيبهولا،ينهاهولايأمره

زعمهامنعلى)+(ذلكأنكرولهذا؟!بجلالهيليقلاماإلىلهونسبة

عنه،يتعالىوانه،إليهذلكنسبةيستحيلأنهاوبين،عنهنفسهونزه

)ق(11من)1(سقطت

)د(.منسقطتهداها""بل)2(

اعلى"."أنكره(:)ق!3(
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+،فتفلى!فيتزجحوقلاإليناوأث!كخعبحاظقنبهمأفحسختمانحا!:تعالىفقال

،الحسبانهذاعننمسهفنزه116[-115:]الحؤمنون<الحىألملكأدله

المستقيمة،والعقولالسليمةالفطرفيبطلانهمصتقرانهعلىفدل

عليهتظاهرمماوأنه،بالعقلالمعادإثباتعلىيدلمااحدوهذا

فهمهذافهمومن؟ذلكفيالطريقيناصنصهوكما،والشرغالعقل

إلامجناحتمهيطيرولاطدآلأرضفىدابؤمنوما>:تعالىقولهاقترانسر
ص)1،

!في؟إ(ئح!ثرونربهمأكثصشىقمنأقكتب!فرطنافاأمثالكنمأمئم

أ!على+قاد!اللهإت!لربهمن!ايةعلي!نزللولاوقالوا:بموله38[:]الانعام

فيذلكجاءوكيف37[:]الانعام64-في<يعلموذا،أئحزهمولبهنءايهلترل

وان،النرةإثباتإلىبهوالاشارةالسؤالهذاعنجوابهممعرض

بلبسجناحيه،يطيرطائرولاالارضفيدابةكلامريهمللممن

يهديكملأكيفومصالحها،غاياتهاإلى)ظ/178(وهداهاامماجعلها

واعحها.الهدايةانواعاحدفهذه؟!ومصالحكمكمالكمإلى

الخيرلنجديوالتعريفوالدلالةالبيانهداية:الثانيالنوع

الهدىتستلزملأالهدايةوهذه،والهلاكالنجاةوطريقيوالشر،

كقولهمعها،الهدىينتفيولهذا،موجبلاوشرطسببفانها،الخام

:اي[17:]فصلت(آلهدىعلىالعمئفاشتحئوأفهدئنهمثصودواما>:تعالى

قهد!>وإظث:قولهومنها.يهتدوافلمودللناهموارشدناهملهمبـنا

.[5؟:]الشورى1(؟!؟مستميمصرفىإك

المستلزمةالهدايةوهىوالالهام؟التوفيقهداية:الثالثالنوع

يشارو!نيفط>:قولهفيالمذكورةوهيعنها،يتختففلاللاهتدإء

خطأ.وهو!عر!:ود()ظ(1)

447



الل!كانهدلهتمعكتحرضىإن>:قولهوفي[39:]النحلى!(يشامنويفد!ط

فلااللهيهد"من:جم!ح!النجيقولوفي!3[النحلىت1<يضلمنيهديلا

إنلثالا>:تعالىقولهوفيله")1"،هاديفلايضللومنلحلهمضل

الهدايةهذهعنهفنفىأب()ق/620![ةالعصعى1<أتجبمىمقتهدى

صرفىإكلتهدى>وإنك:قولهفيوالبياذالدعوةهدايةلهوأثبت

.[25:رىلشوا](!ةس/ق!حقيي

إذاوالشارالجنةإلىالهدايةوهى،الهدايةهدهغاية:الرابعالنوع

الضخلحتءامنواوعملوثذ!ت>!ن:تعالىقالإليهما،اهلهماسيق

[9:يونس1ألثعيو<جنحطلاتهرفيتخئهممنتخركلصبالجمخهمربهم!يهد!ض

3؟[،:]الأعراف!ذأ<هدنناالدطلله>الحضدفيها:الجنةاهلوقال

*؟-يعبدوذوماكانواظلموأوأر!ثجهمالذينخثروا>!:الشاراهلعنتعالىوقال

.[23-22:]الصافات(أش؟!الححيمصز!إكفاهدوهتملتهدونمن

الصراط"اهدنا:قولهفيالمسؤولةفالهدايةهذا؟عوفإذا

طلبفهي،خاصةوالثالحة)2"الثانيةالمرتبةتتناولإنما((،المستقيم

والالهام.والتوفيقوالإرشادوالبيانالتعريف

وكذلكله؟حاصلوهو)3(والبيانالضعريفيطلمبكيف:قيلفإن

.؟والتوفيقالإلهام

اجابمنعنهااجابوقد:عشرة[لثامنةالمسألةهىهذه:قل

)1(

)2(

)3(

انطر.الصحابةمنسخةحديثمنجاءت!قد،الحاجةخطجةحديثمنقطعة

03(.-12)ممى/-:الله-رحصهالالبانيللشيخمفرده!سالةفيتخريجها

ود(.*ظمنسقطت

ود(.)ظمنساقطهاإلى.("."والإرشاد.:قولهمن
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وذكر!اجابومااجابولقد،ال!دايةودوامالتثبيتالمواد.بأذ

ونحنحاملها!بدونلهاوجودلاوئمرة،أصلهبدونلهقوام،فرغا

الله.بحولذلكمنواعظمبهأجابمافوقالأمراناللهبحمدنبين

ستةبعدإلاالمطلوبالحامالهدىلهيحصل،العبدأنفاعلم

عنها.لهغنىلاحاجةإليهامحتاجوهوأمور،

للربمحبوئابكونهويذرهيأتيهماجميحفيمعرفضه:الأولالأمر

فيجتنبه،لهمسخوطالهمبغوضا)أ"وكونه،فيؤئرهلهمرضباتعالى

بحسبه.التامةالهدايةنقعمنشىءوالمعرفةالعلمهذامننقصفإذ

يفعلهاذمنهاللهيحبمالجم!مريدايكونان:الثانيالأمر

بعدتركهعلىعازفا،عنهاللهنهىماجميعلتركومريذا،عليهعازفا

مجملا،الجملةحيثمنتركهعلىوعارمامفصلا،بالبالخطوره)2"

بححسبالحامالهدىمننقصشيءلذلكإرادتهمننقصفإذ

الإلرادة.مننقصما

فعلهمننقصفإذوتركا،فعلابهقائفايكوذاذ:الثالثالأمر

الهدأية،في4اصوهيئلاثةفهذه.بحسبههداهمننقصشيء

وكمالها؟تمامهامنهيثلائةويتبعها

فهوتفاصيلها،إلىيهتدولمجصلةإليهاهديامورأحدها:

فيها.التفصيلهدايةإلىمحتاج

تمامإلىمحتاجفهو،وجهدوذوجهمنإليهاهديامور:الثائي

د(.9فيومحرفة"مغضوبا":ظ(9في()1

"حضوره".)ق(:)2(
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هدايتهاأأ(.لهلتكملفيهاالهداية

جميعلأب(ا)ظ/8منتفصيلأإليهاه!جمماالتيالأمور؟الثالث

اعل!يها.والدوامالهدايةعلىالاستمرارإلىصحتاجفهووجوهها،

وتركه،فعلهأ()ق/301علىيعزمبماتتعلقاصولستةفهذه

كير)3"علىمنهوقعتأمور:وهو[)2(،سابع]أمربالماضيويتعلق

بعجرها،وتبديلهامنهابالتوبةتداركهاإلىصحتاجفهو،الاستقامةجهة

ثم،1الهموجودةوهيالهدايةيسألكيف:يقالفإنماكذلككانوإذا

هذهكانتإذاعليها.والدوامالتثبيتالمرادبأن:ذلكعنيجاب

الهدايةسؤالهيكونفحينئذ،بالفعللهحاصلةالستالمراتب

مايعلمه،اصعافمايجهلهكانإذافأما،ودوامتحبيت)4"سؤال

ابانإلافعلهإلىلهسبيلولا،يريدهممااكثررشدهمنيريدهومالا

تعليماالدوامعلىالهدايةأصلهوفالمسؤول،فاعليتهاددهيخلق

علىلهوتثبيتالفاعليتهوخلفالههـاقدازا،فيهللإرادةوخلقاوتوفيفا،

أصلها:االهدايةسؤالإلىمنهضرورةأعطمليسانهفعلم،ذلك

المماتا.إلىوالدوام،عليهاوالتثبيت،وعملاعلضا،وتفصيلها

جميعفي،نفسيكلفيالهدايةإلىمفتقرالعبداذ:ذلكوسر

بالهدىالعلممزيدإلىومفتقروتثجيخا،وتفصيلأاصلأ،ويذرهيأتيهما

الهداية،سؤالمناحوجشيءإلىهوولاانفعلهفليس،الدوامعلى

دينه.علىقلوبنايثجتوأن،المستقيمالصراطيهديناأناللهفنسأل

أق(.فىليستهدايحها!لهدالتكحل)1(

سابغا،."أمراو)د(:شائعا"أمرا9وظ(:)ق)؟(

(.)قمنسقطت)3(

(.)قفيئلجست)4(
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فضر

قوله:فيبالضصرالاتيانوهي:عشرةالتاسعةالمسالةواما

نإ:جوابهفيالناسبعضقالفقد؛جحعضميراصر!(قدنا>

إلىمفتقرةوباطةظاهرةحاس!وكلالعبد،اعضاءمنعضوكل

اعضائهمنعضولكلتنزيلاالجمعبصيغةفاتىبه،خاصةهداية

51.لهدالطالبالمسترشدمنزلة

الله-قدستيميةابنالاسلامشيخعلىالجوابهذاوعرضت

فإن،قالكماوهو)1"،يرضهولمجداواستضعفهفاستركه-روحه

أعضائه،منوعضوأجزائهمنجزءٍلكللاللجملةاسمالإنسان

"،واهدنيوأصلحنيواجبرنيوارحمنيلي"اغفر:قالإذاوالقائل

يستشعرنيحتاجفلا،وباطنهظاهرهلجحلتهيحصلماالقمنساثل

لفظة.لهايفردتخصهمسالةعضولكل

وإاكذصرإياك>:لقولهمطابقهذا:يقالانفالصواب

حسنالموضعينفيالجمعبضميروالإتيانإص*!1<لمح!ئضعص

وإقرار--تعالىالربإلىوافتقارعبوديةمقامالمقامفإن،وأفخم

الجحع،ضميربصيغةفيهفأتى،وهدايتهواصحتعانتهعبوديةإلىبالفاقة

العبديقولكحاوهذا،بالعبوديةلكمقرونعبيدكمعاشرنحن:اي

ولاطاعتكوتحتومماليككعبيدك"نحن:سانهالمعظمللحلك

عندموقعاب،)ق/301وأعظمأحسنهذافيكون"،أموكنخالف

"انا:قاللوولهذاومحلوكك"،عبدك"أنا:يقولأنمنالملك

البلدفيمنوكل"أنا:قالفاذا،مقتهاس!دعىمحلوكك"،وحدي

)!تى،.)1(من

451



ذلكلأذوافخم؛اعظمكانلك"؛وجندوعبيدك)1"ممالبكك

فيمشتركونفكلنا،منهمواحدواناجداكثيرعبيدكاذيخضمن

منذلكتضمنفقدمنك،الهدايةوطلببكوالاستعانةعبوديتك

الهدايةسائليهوكثرة،عبيدهوكثرة،مجدهبسعةالربعلىالثناء

رأيتالقرآنادعيةتأملتواذا.فتأملهالإفراد،لفظيتضمنهلاما

الدياحسبت>هـبخاءاشا!نحو.ا()ظ/97النمطهذاعلىعامخها

اخردعاءونحو[102ت]البهقرة-(أفادعذابولمجاخبصنهلأخؤاوفى

.القرانادعيةاكثروهوواولها،عمرانالواخر،البقرة

فصل

ا.؟المستقيمالصراطهوماوهي:العشرونالحسألةوأما

فيهعباراتهمتنوعنتقدالناسفإنوجيزا،قولأفيهفنذكر

وهو:واحد،شي!وحقبقته،ومتعلقاتهصفاتهبحسبعنهوترجصخهم

إليهطريقولا،إليهلهمموصلا،لعبادهيرتضيهالذياللهطريق

علىنصبهالذيطريقهإلاالخلقعلىمسدودةكلهاالطرقبل،سواه

بالعبوديةإفرادهوهو:)2(،إليهلعبادهموصلاوجعلهرسلهالسن

يشركولا،عبوديتهفياحدابهيشركفلاأبالطاعةرسولههـافراد

ءالرسولمتابعةويجردالتوحيدفيجرد،ظاعتهفياحدابرسوله

مجموعكلهوالفلاحالسعادة"إن:العارفينبعضقولمعنىوهذا

شهادةمضمونكلهوهذا"،معاملتهوحسنمحبتهصدق؟شيئينفي

الصراطبهفسرشيءفاقي،اللهرسولمحمداواذاللهإلاإلهلاان

)د(.منوالحثبت!وعب!د((:وظ)ق)1(

.الاصلاحبعضمع)ف(منوالمثبت،واضطرابسقطفيهاود()ظفيالعبارة)2(
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بقلبكتحبهان:وعقذهذلكوجمتة،الاصلينهذينفيداخلفهو

معمورإلاموضعقلبكفييكونفلاكله،بجهدكولرضيهكله

يحصلفالأولبموضاته،متعلقةإلاإرادةلكتكونولا،بحبه

نابشهادةبالتحفقيحصلوالثاني،اللهإلاإلهلاانبشهادةبالتحفق

الحقمعرفةوهو،الحقودينالهدىهووهذا،اللهرسولمححذا

به0والقيامرسلهبهاللهبعثمامعرفةوهو،بهوالعمل

وهيرحاها،وقطباحسنهاهذاالتيالعياراتمنشئتمافقل

مشكاةمنمسخفادةوباطنةظاهرةواعمال"علولم:قالمنقولمعنى

علماوباطناظاهؤااللهرسول"متابعة:قالمنقولومعنى"،النبوة

علىوالاستقامةبالوحدانيةلله"الاقرار:قالمنقولومعنى،وعملا"

.(")1امره

"الصلوات:قالمنكقول،الاقوالمنهذا)2(عداماواما

وقولأ(أأق/40وعحر"،بكرابي"حب؟قالمنوقول"،الخمس

هذهفكلعليها"،شيالتيالخمسالإسلاما!كان"هو:قالمن

اجزائه،منجزءهيبل،لهمطابقتفسيرلا،وتخويعتصيلالأقوال

اعلم.والده)3(،تقدمماالجامعةوحقيقته

)4(فائدة

وهما،الاسممنالمصدروبدل،الكلمنالبعضبدلذكرفي

)2(

)3(

)4(

":الطبري"تفسيرفيوكجرهاالأقوالهذهانظر

41(.-04)1/المنحور،:

لاعداها".أق(:

131/336(.الفتاو!":إمجموعوانظر

أص/703(.تالفكو"لانتائج
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الشيء،منالشيءبدلإلىوالتحصيلالحعنىفييرجعانجصيغا

إضافتهمنلابدالموضعينهذينفيالبدلنإلا،واحدةلعينوهصا

لعينيوهماالشيء،منالشيءبدلبخلاف،منهالمبدلضميرإلى

011واحدة

اكثرهمالقوم"رايت:قلتإذ[فإتك؛الحعنىفياتفاقهما)1(اما

كثيروهو،الخصوصتريدوانتبالعمومتكلمتفإنما"،نصفهماو

"نصفهم("او"اكثرهم"وجعلت،القومبعض!رايت:فأردت،شائع

المبدذالاسمكانكما،القومضميرإلىواضفتهالبعضىلذلكتبييئا

وهصاشيءمنشيئاابدلتأنكإلىالكلامآلفقد،القومإلىمضافا

.واحدةلعين

كانحيسثمنالاسملاذ؛الاسممنالمصدربدلوكذلك

إنحا،والبغضىوالحبوالاعجاب،والذمالمدحبهيتعلقلاجوهزا

"نفعخي:قلتفإذا،بهقائمةواعراضصفاتونحوهذلكمتعلق

لاوأفعالهصفاتهمنوفعلصفةمنهنفعكالذينعلما"عبدالله

واإرشادهاو"علمه:فقلت،والفعلالوصفذلكبينتثم،ذاته

منهالمبدلالاسمكانكماالاسمضميرالىذلكفأضفت"رؤيته

وازيداصفة"نفعخي:التقديرفصار،المعنىفيإليهمضافاب(أظ/97

"،لقاؤهاوإحسانهاو"علمه:بقولكبينتهاثم("،خصالهمنخصلة

.واحدةلعينيوهصاالسيء،منالشيءبدلإلىالمعنىفآل

الثانييكوذانالاشتمالبدلفييصحفلاهذاتقرر!اذا

ضحيرإلىإضافتهمنولابد،عرضمنجوهريبدللالأنهجوهزا؟

إ.!اتفاقهم:الاصولفي)1(
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والعجبالتقدير،فيالاسمذلكإلىمضافهولمابيانلأنه؛ا،سم

[5:]البروج*1<!صالوفوشذات>ألار:تعالىقولهفييقولالفارسيمن

ثم،بنفسهقائمجوهروالنار،الاشتمالبدل)الاخدود(منبدلانها

شرائطمنشرطفيهاوليس)الأخدود(،ضميرإلىمضافةليست

واليقالمعنىفياصحهوماوتوكهذا،عنعليأبووذهل!الاشتحال

فكأنه،مقامهاليهالمضافوإقامةالمضافحذفوهوالنحو،بصناعه

منفيكونالوقود"،ذاتالناراخدودالأخدود،اصحاب"قتل:قال

الشاعرأأ(:قالكحا،واحدةلعينوهماالشيء،منالشيءبدل

"؟تحالفاامثدىلبانرضيعي3ا!

.المضاففحذف،ثديلباذ:اراد،ام"ثديفيالجرروأيةعلى

)2(بديعةفائدة

سبيلأ(أليةاشتطاعمنانبيتحبئالضاسعلى>!لله:تعالىقوله

!79[:عمران]ال

المجرورينأحدفيوخبرهمب!دا،ب،)ق/401(اتبئت>حج

لأنه(الاس>على:قولهفييكونانالمعتىيقتضيهوالذي،قبله

قوله:فييكونأنويجور"على"،يقتضيوالوجوب،وجوب

انالتقديرهذاويرجح،وا،ستحقاقالوجوبيسضمنلأنه<>!دده

التأخير،نيةفيالبابهذافيوتقديممهوموضعهاالفائدةمحطالخبر

)1(

)21

قيس،صجحونالاكى!و:

ممةنحفرقلاعوض

903،.)ص/:[("النتائج

داجبأشححم!توعجزه.225()ص/كاش"ديواف
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:يقالبأنالأولالوجهويرجح(،>وللهيكونانالأح!)!"وكان

نأمنالوجوببابفياستعمالأأكثر"الناسعلىالبيت"حج:قوله

فتأمله.،للهواجبحق:اي،لثهالبيتحج.يقال

:فائدتان-بخبروليس-الأولالمجرورتقديمففيهذاوعلى

ذكرمنبالتقديمأحقفكان،للحجللموجباسمأنهإحداهما:

أحدها:)12:الوقائعبحسبمرتبةامورثلاثةالايةنمتضينت،الوجوب

وهوالواجبمؤدي:والثاني.بذكرهفئدىءاالفرضلهذاالموصما

بهالححعلقوالحقالنسبة:والثالث.الناسوهم،عليهالحفترض

الحج.وهووأداءوجوياوب!مإيجابا

للهاسفاكانحيثمنالحجرورالاسمان:الثانيةوالفائدة

لذيالوابماهذالحرمةتعظيمابتقديمهالاهتحاموجبسبحانه

بمثابةسبحانهاللهأوجبهماليمسإذ؟تضييعهمنوتخويفااو!به

.غيرهيوجبهما

القولالناسمنطائفةاستهوىوقد،بدلفهي"من"قولهوأما

إليهاستطاعمنالبيتيحج"أن:قالكأنهبالمصدر،فاعلبأنها

:وجوهمنيضعفالقولوهذا،سيلأ"

]ذكروه[ماالايةمعنىكانولوعين،فرضالحجانمنها:

غيرهم؟ذممبرئتالحستطيعونحجإذالأنه؛الكفايةفرضلأفهم

مستطيعهم،البيتيحجاذالناسعلىودله:إلىيؤولالمعنىلأن

)1(

)2(

([.الأحسن"فكان)!ا(:

(."الواقع:)د(
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الحستطيعين،غيرعلىواجتايبقلمالواجبالمستطيعونأدىفإذا

الحستطيعونحجاحد،كلعلىعينفرضالحجبل،كذلكالأمروليس

اداءعنبعجزهالمستطيمغيرعذر--سبحانهاللهولكنقعدوا،أو

عنالفرضأسقطحجفاذا،بأدائهيطالبهولابهيؤاخذهفلا،الواجب

العاجشين.عنللفرضبحسقطالمستطيعينحجوليس،نفسه

اهلعلى"واجحا:قلبا(08)ظ/فإذا،إيضاحزيادةاردت!إن

جاهدتفإذاللجهاد"،المستطيعةالطائفةمنهميجاهدأنالناحيةهذه

غيرهم.عنالوجوبشعلقانقظعالطائفةتلك

"،المستطيعمنهميجاهدأنكلهمالناسعلى"واجب:قلتوإذا

الايةنظمففي،بعجزهالعاجزوغذر،بالجمعمتعلفاالوجوبكان

"،المستطيعينعلىالبيتحج"ولله:يقالأندونلوجههذاعلى

فتأملها.،البديعةالنكتةهذه

-إداأ(أ)ق/50الفاعلإلىلحصدرإضافةأن:الثانيالوجه

إلاالا!لهذاعنيعدلولا،المفعولإلىإضافتهمناولى-وجد

فكان،إليهالمصدرلاضيفالفاعلهو"من"كانفلو،منقولبدليل

باب:علىوحمله"،استطاعمنحجالناسعلى"ودله:يقال

وفاعلهالمصدربينبهيفصلمماعمرو"،زيذاضرب"يعجبني

الحرجوح،المكثور)1(علىحملو[لظرفبالمفعولإليهالمضاف

137[،:]ألانعام()2"شركائيمأولادهمقتل>:عامرابنقواءةوهي

إليه.يصارفلا

."الحكئوب"!")ق(1)

.الجزريلابن265(-)2/263:"النشرا":انظر)2(
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لكلامفييكونانوجب؟كلىمنبعضبدل"من"انثبت!اذا

هذاوحذف"،منهماستطاع"من:قجلكانه،الناسإلىيعودضمير

امور:ههناوحسنه،يحسنلالكلاماكرفيالضصير

منه،المبدلكالاسميعقلمنعلىواقعة"من"انمنها:

به.فارتبطت

كانتولو،الأولالاسممناخصهوبماموصولةانهاومنها:

"رايت:اقلتإذا:ذلكومثال.العائدالضميرحذفلمبحاعمالصلة

قبيخا؛لكان؟منهمذهبمنتريد:"،السوقالىذهبمنإخوتك

"البس:قلتلووكذلك،الإخوةمناعمالسوفإلىالذاهبلأن

لكانالضحير؛تذكوولممشها،تريد:")1(،وجملح!نماالحياب

او]حق[الحياب)2(،]لفظ[مناعم"ما"لفظلانالجواز؟فيابعد

كانفإذا،منهالمبدلمنأخصيكونأنالكلمنالبعضبدلباب

ارتفع،الاولإلىيعودبضميرقيدتهاوضمير،إلىواضفتهاعم

.الخصوصوبقيالعموم

-تقدممامع-ايضاالآيةهذهفيالضمير)3(حذفحشنومما

.والموصولبالصلةالكلامطول

وجهين:فيحتصل"إليه"قولهمنالمجرورواما

نكرةنعتكانه"سبيل"،منحالموضعفييكوناناحدهما:

ا.لسبيلالنعتموضعفيلكانتأخرلولانهعليها؛قذم

)1(

)2(

)3(

.("وكمل":ا"لنتائجا"

النتائج(".9ع!والمثبت"الثيابمنأعمأحسنمالفظالان:الاصولفي

.!"الحضافت()ق
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بسبيل.محعلفايكونأن:والثاني

؟.الفعلمعنىفيهوليسبهيضعلقكيف:قيلفإن

منالبيتإلىالموصلعنعبارةههناكانلما"السبيل":قيل

الذيالححسبيلبهيقصدولم،الفعلرائحةفيهكانونحوهما،وزادقوة

هـإعجازالنطمحسنواقتضى،بهالمجرورتعلقدصلح،الطريقهو

علىيعودضميرلانهالتأخير؛موضعهكان!إنالمجرورتقديماللفظ

كلامهمفييقذمونوهمالاعتناء،بهالحقصودهووالبيت،البيت

اعى.وببيانه،اهمبههمما

الجارمتعلقفيالصوابطبلاجدابعيدوهو)1(،السهيليتعبيرهذا

وهو،سواهبالآيةيليقولا،هذينمناحسنآخروجهوالسمجرور

الناسعلىلتهيجب:ايلئاس(،>على:قولهمنالمفهومالوجوب

(أب)ق/50جعلهأوب"السبيل(1تحليقهوأما.ددهوواجبطحقفهو،الحج

الاية،منبالبالطيخطريكادولا،فتأملهالبعد،غايةففيمنهاحالا

والصيام!2(.والزكاةالصلاةعليكوللهالحجعليكلله:يقولكماوهذا

ويحرمهيوجبهماذكرإذاسبحانهانه:واسرارهاالايةفوائدومن

والكخابةالايجاببلفظاوالأكئر،وهووالنهيالامربلفظيذكره

183[:]البقرة<الضهيام!م>كئب:نحو0"ب(،أظ/والتحريم

!ب!ممحزمماأتلتعمالؤا!فل>3[:]المالدة(تقتتهعليبم>خرمث

علىالدال)3(النظمبهذااتىالججوفيأ[،51:]ا،نعام<تحغ

311(.)ص/الفكر":"نتالجفي)1(

ود(.)ظفي"الصلاة"وتكررت)ق(.من)2(

".!اللفظأق(:)3(
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اوجه:عشرةمنالوجوبتاكد

الاستحقماقلامعليهوادخل--تعالىاسمهقدمأنهاحدها:

عليهاالداخلةالعمومبصيشةعليهماوجبهمنذكرثم،والاخضصاص

سياقفيالسبيلنكرثم،الاستطاعةاهلمنهأبدلثم"علىا"،حرف

واقولبمنتيسرتسبل!ايعلىالحجيجببانهإيذائاالشرط

بأعظمذلكاتبعثمسبيلا،يسفىمابحصولالوجوبفعلق،مال

الوا!بهذاالتزامبعدم:ايممفر<،ومن>:فقالبالكفر،الحهديد

تعالىوالله،عنهباسخخنائهبإخبارهالوعيدوأكدالشانعظمفم،وتركه

اسخخنائهذكرفيوإنمااحد،حجالىبهحاجةولاالححيد،الغنيهو

عنهبوجههوإعراضهعإ،وسخطهله،بحقتهالإعلاممنهناعنه

ء)1(

"العالمين"اسمبذكرذلكااكدذم،وابلغهالحهديداعظممنهو

العالمينعنغنياكاذإذالأنه؟عنهكنيالقفإن:يقلولمعموفا،

اعخبارا.بكلاحدكلعنوجهكلمنالتامالكاملالغنىفلهكلهم

هذااكدثمهعليهاوجبهالذيحقهلحا!كمقتهعظمعلىادلفكالن

التوكيد.علىالدالة"إذ"باداةالمعخى

سروتاقل.فالعظيمالفرهذاتأكدتقتضياوجهعشرةفهذه

عمومإلىبإسنادهمرة.مرتينلإسنادلذكرالمقتضيالايةفيالبدل

فوائدمنوهذا،المستظيعينخصوصإلىبإسنادهومرة،الناس

تكرارنيةفيكانولهذاالإسناد،بتكرروتأيهدهالمعنىتقويةالبدل

!اعادته.العامل

بعدلخفصيلو،الإبهامبعدالإيضاحمنالايةفيماتأملثم

)ق(.)1(ليهعستفي
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بهاعتناءوحلتينصو!تينفيالكلامإيرادذلكتخمنوكيف،الإجحال

وعظمالبيتمحاسنبذكرالايجابهذاافتتحكيفتأملثم.لشأنهوتأكيدا

:فقال،منهاذلكيطلبلموإذ،وحجهقصدهإلىالنفو!يدعوبماشأنه

مقاملينتاي!تم5فيه9-!سللفمين!هدبمبار؟ببكةلفذيللناسوضعبئمخأادإن>

:صفاتبخمسفوصفه79[-69:عصران]المنا(+دظه-؟نومنأفيهيص

ا(1ق/6"9.الارضفيوضعاالعالميوتاسحبقانه:أحدها

بيوتفيوليس،ودوامهالخيركثرةوالبركةمبا!كانه:الثاني

للخلائق.نفعولادومولاخيراكثرولامنهابركالعالم

هوكأنهحتىمبالغةنفسهبالمصد!ووصفه،هدىانه:الثالث

.الهدىنفس

اية.أربعينعلىتزيدالتيالبيناتالاياتمنتضصنهما:الرابع

لداخله.الحاصلى)1(الامن:لخامس1

النفوسيبعثماقصدهإيجابدونالصفاتبهذهوصفهوفي

ثمالاقطاد،بهموتناءتالدياربالزائرينشطتهـإنحجه،على

يدلكوهذا،التأكيداتبتلكالموكدالوجوببصريحذلكاتبع

،بذكرهوالتنويه،العطيمالبيتبهذا--سبحانهمنهالاعتناءعلى

،إشموفلهيكنلمولو،قدرهمنوالوفعة،لانهوالتعطيم

26(:]اد!ج<للطابفيئبتىوطهر>:بقولهثفسهالىإياهإضافف

أقبلتالتيهيالإضافةوهذهوشرفا.فضلأالإضافةبهذهلكفى

رويق،إلىوشوقالهحبانفوسهموسلبتإليهالعالمينبقلوب

)ق(.)1(من
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كلماابدا،وطزامنهيقضونولاإليهيثوبون،للمحبينالمثابةفهو

الوصالفلاالشتيافا،وإليهحبالهازدادواأ()ظ/81زيارةلهارداددرا

قيل:كما،يسليهمالبعادولايشفيهم

تدانيالطوافبعدوهلإليهمشوقةبعدوالنفسبهاطوف

هيمانومنشوقيمنبقلبيمابردأطلبالركنمنهوالثم

الخفقانكثوةإلاالقلمثولاصبابةإلاأزداذمافوالله

ا!انكلدونمنفنيتنوياالمنىكايةوياالحأوىجنةفيا

انيدابالبعادليفحاإليكتقرباإلاالشودتىغلباتابت

ولسانيفقلحيمنشاهدوليسلالةصدعنكصديكادنوما

عصانيعنكوالصبرالبكافلبىوالبكابعدكعنكاصطبارجممادعوت

زمالنطولبعدهواهسيبلىنأىإذاالمحمثانزعمواوقد

أوانكلالاسفيالهوىدواءذالكانحفاالزعمهذاكانولو

الملوانيبلهلمحالهعلىوالهوىالتصبريجلىإنهبلىا

وعنانقائل!رماميغيروالهوكماالشوققادهمحبوهذا

القدمانبهجاءتمطيتهونتولوالمزاربعدعلىأتاك

)1،بديعةفائدة

من!21[:]البقرة<فيهقتالآلحراملشهرعنيئئثونك>:تعالىقوله

312(.)صى/تالفكر!"نتائج")1
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الشهرقدمفلم،فيهالمتالعنوقعإنماوالسؤال،الاشتمالبدلباب

أعخى؟.بهوهمأهمببيانههممايقدمونإنهم:قلتموقدب()ق/601

،الحرامالشهرفيالقتالوقوعبعدالامنهميقعلمالسؤال:قيل

اغتحامهمفكان،حرمتهوانتهاكبانتهاكهعليهمأعدائهموتشنيع

اجلمنودعإنحافالسؤال،بالقتالاهخمامهمفوقبالحثحهرواهتمامهم

منذكرنالحامطايقاتقديمهوكانالذكر،فيقدمفلذلكالشهرحرمة

.القاعدة

وهلاالظاهر،بلفظالقتالذكرإعادةفيالفائدةفما:قيلفإن

عنسألته:قلتإذاوانتكبير"،هو:داقل:فقال،بضم!رهاكتفى

الدار".في"أزيد:تقولأنمناوجزكانالدار؟فيهوزيد

الحكمتعلعقوهي،بديعةننكتةالظاهربلفظإعادتهفي:قيل

كبير"،"هو:فقالبالمضمرأتىولوعحوفا،فيهالقتالباسمالخبري

الأمروليىعنه،المسؤولالقتاليذلكالحكماختصاصلتوهم

.حرامشهبرفيوقعقتالكلفيعامهو!انما،كذلك

البحر-بماءالوضوءعنشئلوقد-!يه!قوله:الفائدةه!ذهونظير

يقتصرولم"الماء"لفظفأعاد")أ"ميتتهالحلماوهلطننوو1"هو:فقال

يالمائينالحكماختصاصيتوهملئلابه"توضؤوا"نعم:قولهعلى

توضؤوا")6("نعم:قولهعنفعدل،الاختصاصضروبمنلضرب

)1(

)2(

وابن05(،)1/:والنسائي)96(،رقموالرمذي)3"(،رقمداودأبواخرجه

وغيرهم.)6"3(دقمماجه

واحد0كيرفيهوتكفمويخرهما،خزيمةوابنالترمذيصححهوالحديث

ود(.!ظمنساقطهاإلى.[(.لملا.،"به:قولهمن
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حبثمنمائهبنفسوالطهوريةالحكمتعليقيقتضيعامجوابإلى

وبطل،الايةبعحوموتعلقهالدوامعلىالحكماستحرارفأفادهو،

بديع.فإنهفتأمله،السببعلىقصرهتوهم

فجعلفيهجميز(،قتال>؟قاللماا،يةفي)ظ/أ"ب(فكذلك

،العمومعلىبهالحكمفتعلقفيه""قتالعلىواقعاب"كبير"الخبر

ذلك.يقتضي،المضمرولفظ

قافوأوبالكئت!شمكوتين>وا:تعالىقولههذامنوقريب

أجرهم،:يقلولم[1!0:]الأعراف(ة؟!*أتمفهلحينأجرلانفحيعإناالصلؤة

فيولي!،مصلحينكونهموهو،بالوصفالحكملهذاتعليقا

المذكور.الوصفعلىيدلماالضمير

عنويتئلونتف>:تعالىقوله-معنىالطف-وهومنهوقريب

يقل:ولم222[:]البقرة(الححيفىفىالشسافأعتزلواأذيهوقلألمح!ض

.الاعتزالسببهووانه،الحيضبنفسالاعتزاللحكمتعليفا"فيه"

بهجاءلأنه،اذىالحيض!يقل)1"؟ولم<أذيهوافل>:تعالىوقال

،مراتثلاثلتكر!هبهاللفظلثقلكر!هلوولأنه)3"؟الأصلعلى

مضمرا،ذكرهمناحسنبالاعتزالالامرفيالظاهربلفظذكرهوكان

فإنههوأذي<،قل>:قولهبخلافحيضحا،بكونهالحكمتعليقليفحد

كونهنفسهوأذىكونهجهةأنيعلمونوالمخاطبون،بالواعإخبار

!أبالشرعيعلمإنمافإنهبهالحكمتعليقا(01)!ا/لأبخلافحيضا،

فتأمله.

)1(

)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"..تعليقا.لمفيه:قوله!ن

،.الاصلعلىجاريةالآيةإذداود(:)ظ
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فائد-11،

الظرفيشبهالحاللان)2(؟إليهالمضافمنالحالامتنعإنما

لامها،مناضعفالاضافةومعنى،عاملمنلهافلابدوالمفعول

العمل.بعدمولىفمعناها،مفعولولاظرففيتعحللاولامها

المضاف.فيالعاملهوفيها)3"العاملفاجعل:لمحلتفإذ

فلووصاحبها،الحالفيالعاملاتحاديجبلامحالهو:قلت

دونمنهحالالكانت)4(؛المضاففيالعاملهوفيهاالعاملكاذ

معنىفيهالمضافكانإذافأما،المسألةفتستحيل،إليهالمضاف

خروجهاو"اعججنيقائحة"،هندضارب"هذا:قولكنحو،الفعل

المضاففيمالأن؛إليهالمضافمنالحالافتصابجاز"،راكبة

منه،حالهوفيماوعاملإليهالمضافعلىواقعالفعلمعنىمن

128[:]الأنعام<فيهاخلدينلنا!مثولبهمقال>:تعالىقولهجاءهذاوعلى

في!ارو:ان[01:]اد!ابن<فيهاخدينالنادأصحبأولشمك>:وقوله

بخلاف،الحالفىعصلهلصحح[لفعلمعنىمنو"صاحب""مثوى"

رائحةمنشيءالغلامفيليسفانه،"راكبةهندغلام"رايت:قولك

الفعل.

المضافكانإذاإليهالمضافعنالحالانتصابيجوزوقد

لان"؛قائمةهندوجه"رايتنحو:،جزئهمنزلةينزلأوجزءه

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ص/315(.الفكر(:"نخائج

."والحضاف"!ود(:)ظ

فيها[".لافاجعل)د(:"هنا!ا،)ظ(؟

)ق(.منساقطهناإلى.!..:"قلت:قولهمن
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يعملانفجاز،لهالعاملاقخضاءفيالكلحكمعليهيجريالبعضى

حكموسريان،مخزلتهلتنزلهصاحبها،بعضفييعملماالحالفي

هذأ،انحو:فاللغةعقلا،ولاشرعاولالغةينكرلاالكلإلىلبعض

"،القناةصدرو"شرقت"،اصابعهبعض"ذهبت:قولهونحو

العتقافكسريان:الشرعوأماهكثيروهو"،المدينةسورو"تواضعت

الجزءبينالذيالارتباطفإن:العقلواماا،المشتركالشقصفي

قولاجاءهذاوعلىللآخر،يثبتمالإحدهمايثبتانيقتضيوالكل

01الشاعرأأ،
-.شمدبزاحواميهكأذ*كغ

اأ2(:حبيبوقول

)11

)2(

)3(

)4(

لامعةسالارماحشهبفيوالعلمئج

)3(بديعةقائدة

مثل:فيالناصبيضمرونكف:فيلإن

+ء)4"عينيوتمرعبا-؟لليسفي

الشجري!:أب!و"امالى161(،)3/"الخزانة":فياكحا،الجعديالابغهطو

".يخضبلمكان"وإن:وعجزه2(،لم)1/

:وعجزه69(،)1/:""ديوانه،الطائىأوسبنحب!بأبههـتمام:هو

قمال!ئحهبالسبعةفيلاالخميسينين؟؟

)صى/317(.:الفكر(("نتائج

بضتلم!هسونا)8/305("الخزانة":فيونسبه264(،)1/:الكتابشواهدمن

:وعجزه،الكلبجةبحدل

بمفالشفولب!منإليئأحببب
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إضمارولا،الجازمولاالخافضىإضماريجوزوذولا،وبابه

عواملمناقوىعندكمالاسحاءوعواعلالأسماء)1"،نواصب

؟-الافعال

إما،شرائطب!حدىإلاالناصبة"أن"إضمارنجيزلانحن:لمحيل

نحو.مصدر،علىأ،أظ/82العاطفةالواومع

يممسائم)2(ويسأملباناتتقضى*

عيني-وتمرعباءةللبسىةو:

غيرو"التقضي((اسما"اللبس"مكانجعلتلوانكترىالا

هذاجازوإنمايجز؟لمعمرو؛ويذهبريديعجبني:فقلتمصدر،

ودالالمصدرمنمحتقب"ان"المنصوبالفعللاذالمصدر؛امع

مصدر.علىمصدراعطفتفكأنك،بلفطهعليه

الفعللفظبمجرديستغنىانينبغيفكانب(01ق/لأ9:قيلفان

عيني،وتققىعياءةالبستفيقال"أن"،!إضمارالمصدرذكرعن

سائم؟.ويساملبانالبواقضي

بأنةعنهاجبوقدقويا،جوائايستدعيحسن4سؤاهذا:قيل

الثانيعليهعطففإذامرفوغا،لكانمضارغافعلاجعللوالأول

علىيقوىلاضعيفالمضارعورافع،وعاملهإعرابهفيشاركه

واحد.عليهوالحعطوفالمعطوففيالعاملفإن،الفحلينفيالعمل

)1(

)2(

.ا"،الافعال0ود(أظ

:وصدره،(لألأ/ص9:"نهيوادلا،للأعشى

ولئويتهثواءحولفيكاذلقد*
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افيهيعطفمماوالزمبالطممنتقضىفإنه،الجوابهذافساديخفىولا

يذهب))إنحاو.ويوكب("،يذهب"زيد:كقولك،مثلهعلىالمضارع

ذلك.وأمثالزيد"،ويخرج

الذلالةمنالمصدرفيماالمراد:يقالانالصحيحفالجواب

دونبزمانتقييدهدونبهالحكموتعليق،الحدثنفستبوتعلى

اناترىألا،الغرضلفاتبالزماذالمقيدبالفعلاتىفلو،زمالط

معاللبسنفسحصولبهالموادا"،عينيوتمرعباءة"لليس:قولها

مطلوبالعينفقرةشيء،بعدشيئاوقتكلعشهاتقركونها)أ"

،العباءةلبسفيمراداهذاوليس،الاوقاتتجددبحسبتجددها

اكاطمنإلياحبال!اسعنوجهيواكفالشعير"اكل:قولكوكذا

اكلعلىالشعيراكل)2"يفضلانهتوىافلا،لهم"وجهيوابذلالبر

لبسفضلتتلكاذكماالثاس،عنوجههكفلهويدومالبر،

الحقصودادنفعلصت.العينقرةلهاوتدومالشفوفلبسعلىالعباءة

.زماندونبؤمانتقييدهلاوحقيقتهالمصدرماهية

الإخبارفيبهويؤولانالمعمدرموقعتقعوالفعل"اذ"كانتولما

دضومواضيرلكئم(وأن>:تعالىقولهنحو،الاسمعنيخبركحاعنهما

صحةفيوالفعلب"اذ("المصدراؤل-)3"صيامكم؟اي-؟"أ[:]البقرة

عطفجاءوقد،والحوارنةالمقابلةبابمنوهذا،عليهالفعلىعطف

ويقبضن(>ص!ف!ئنحو:الفحلمعنىفيهكانإذاالاسمعلىالفعل

"1[،:]الحدلد<دلهوأفرضوالصضدقتوألحصدقيهتإت>و،أ[9ة]الحلك

،1(

)21

)3(

)ق(:"بكونها".

نفسإ.تفضجل9ود(:)ق

)ق(.فيلجستصحامكماة"أي
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انمهد<فىالئاسولجم4ا*ألمقرثنومنلأخرةوآلذليا!وجيها>.ومنه

للضميرحاملاكانلماعليهالحعطوفالاسملأذ46[؛-45عمراذش]ال

إلاعليهالفعلعطفيجزلممصدزاكاذولو،الفعلبصنزلةصار

الضمائر.تتحمللاالمصادرلأذ"ان"؟بإضمار

ولمللضميرالحاملالاسمعلىالفعلعطفجازفلم:قيلفإن

كما4وقائميقعدبرجلمررت:فتقول،الفعلعلىالاسميعطف

ويقعد.قائم:تقول

بينهمافروالاانهالنحاةبعضراىولما،قوي4سؤاهذا:قيل

(")1(،القران"صان!فياجازها()ق/801فإنه،الزجاجوهوذلكأجاز

علىالفعلعطفتإذاانكبينهماوالفر!ا.قبيحانه:والصحيح

الفعلاصلالاسملاذ؟الأصلىإلىالفرعرددتمنهالمشتقالاسم

فروعوالثوانيثانلأنه؛عليهالفعلعطففجاز،عنهمتفزعوالفعل

الأصلىرددتقدكنتالفعلعلىالاسمعطفتوإذا.الاوائلعلى

لأصالته.مقدمايكونبأنب(*ظ/82أحقوهوئانئا،وجعلففرعا

>صفمخ:قولهمحلفيالاسمعلىالفعلعطفأن:المسالةوسر

على!عتمدالاسملأنويقعد"؟قاثمبرجل"مررتو:<،!لقبضن

مجواه،وجوىالفعلعحلعملمعتمداالفاعلاسمكاذوإذا،قبلهما

بمعتحد،ليس"الواو"بعدوالذيحالأ،اوخبزااونعتايكوناذوالاعتماد

قبح،وقاعد"؛و"يقوم،وقابضات""يصففن:وقلتالمسألةعكتفلو

أ2".الفعلمجوىفيجريبمعتحد،وليسمحضاسم"الواو"بعدمالأذ

)1(.)1/412*

ساقط.الكلاموبق!ة"الفعلمجرىفجرىبمعتمدإوليس)ق(ة)2(
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(1)فائدة

،غيرهإلىيجاوزهولمفاعلهلزمالذيهواللارمالفعلىكانلما

ولممح!هلزمماصفةمن)2(الثقلإذ؛بالحركاتمثقلأمصدرهجاء

،غيرهإلىمحلهمنالحنتقلصفةمنوالخفة،غيرهإلىمنهينتقل

مكانهلزمفما،للمعنىموازئاودقلهالبابهذافياللفظخفةفكاذ

الفالاالخفيففهووتعداهجاورهوما،ومعخىلفظاالثقيلفهوومحله

ومعخى.

متعا؛كيرالدار""دخلت:ان)3(سيبويهقوليرجحههناومن

منهالفعلىأنإلا،وبابهوالقعودكالخروجفهو،دخولمصدرهلان

اثابتةخصلةولاالفاعلفيبطبعليسلأثه"فعل"؛علىيجيءلم

العين،بضمثقلوهثابتةوخصلةطبعهوعماعبارةالفعلكاذفإذ،فيه

فكان"،ودخل"قعديابمنللفاعلألزمالبابفهذا،وكرمكظركأ

،المتعديالفعلمنللفاعلألزم"وخرج"قعدوبابلفطا،منهاثقل

الفعل.لفظفياتفقاوإنمصدرا،منهأئقلفكان!"ضرب"

"الفعال"؟وزنوخصلةطبعهوالذي"فغل"مصدرولزم

كاذإذاهذاوالعلاء،و[لجلالاوالسناءوالبهاءوالكمالكالجمال

افإن،واحدةبخصطةيختصولاخصالعلىمشتملاعاماالحعنى

التأنيث؟هاءأ4"ولزمتهكالمحدودصارواحدةبخصلةالحعنىاختص

اوحذفها،الضربمنكالضربةعليهدخلتمانهايةعلىتدللانها

)1(

)2(

)3(

)4(

.32(1)ص/:"تابالفكر9

"."النائجمحققمنوالضحيح،تحريفوهولا!المثقل:الأصولفي

.(16-15/)1:،"الكتابفي

"."النتائجمنوالمثبت!"تاءأ"ةالأصولفي
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ذاترىالا،النهايةانتفاءعلىيدكالابواباكثروفيالجابهذافي

والبرالتمروكذلكنهايةغيرإلىوالكثيرالقليلعلىيقعالضرب

!متهىمنمخرجهالان؟ذلكالهاءاستحقتوانماب(،)ق/801

ونسابة،علامةقالوا:ولذلك)1(،للغاياتفصلحتوغايتهالصوت

والكمالفالجمالهذا؛عرفتفإدا،الوصفهذافيغاية:اي

بالتحديدالمخصوصة"الهاء"فيهيكنلمحيثمنالعامكالجنس

فيإلاورنهعلى"،فصاحةوفضع،ملاحةملج":وقولك،والنهاية

الملاحة،وكذلك،الكمالخصالم!خصلةالفصاحةلأنالاء؛

فصارت،والجحالكالكمالعامبجنسليستلانهابالاء؛فحددت

والتمر")2(."الضربم!"والتمرة"الضزبةكباب

أمراته)؟(:لهقالتوقدصسفواذ)3(بنخاللقولإلىترىالا

ولاالحمالعمودعنديوليسذلكاتقولن:فقال"،لجميل"إنك

الملاحةفجعل("،ظريفلمليج"إنك:قوليولكن،برنحهولارداؤه

.قلناهماصحةفباذ،الجمالحصالم!خصلة

"،والمهابةوالررانةوالرجاحةوالاصالة"الحلاوةقالوا:هذاوعلى

كطهالأ!ا؛"والرذالةوالحماقةوالوضاعة"السماهة:ذلكضدوفي

العلاءمقابلةفيهوالذيالسفالإلىبالإضافةمحدودةخصال

)1(

)2(

)3(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..والبرالتحر"وكذلك:قولهمن

والهحز!.-..من"والهحزة)ق(:

جلسائه،مكوكاذالسعاجخلافةإلىعاشوفصحاثها،العربخطاءاحد

)2/792(."الاعلام"::انظر،كتبف!مجموعوكلامه

"ا!رأة":فسهبعضوفي،للجاحظ)1/393(والتبتن":"البيانفيالخبر

عزبا.كانانه1ذكروففد،الأصوبولعله
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فيالأصلهووهذا.تحتها!تيالأنواعيجمعجنسلأنه،والكمال

كقول!م:اخرىوحكمةفلماحشيءمنهعنهشذفمتى،البابهذا

فيرفعةالشرفلان"دضوافآ"،يقولوا:ولمسوفا"،الرجل"شوف

فإنجمالأ،وجملكمالأ،كفلبخلاف،عنهخارجشيءوهوالائه

شرفمنمستعار"لضوف"لأنوهذا،بهقائموصفوكحالهجماله

قومه،فيالرفجعللرجلفاسحعيرمنها،ارتفعماوهوأ()ظ/83الارض

له.شردتبسببهموارتفعبهمذكرالذيناباءهكأن

"القبضبابمنلانه"الحسب"؟:البابهذافيقولهموكذلك

يح!حبهماالحسبلانالمصادر؛بابمن)1(لاوالقنع"والخقص

الشريفة،والأخلاقالحصيدةالخصالمنلنفسهويعدهالإنسان

والعينالفاءبفتح"الفعالط"اسمالبابهذافيالشاملالاسمواستحق

ازئاموافيه)2(الفتحبتوالياللفظليكونفتح،وهيالفوبعدهما

نحو:الكحيرالجعفياطردوكذلك،واتساعهالحعنىلانفتاح

اتل"لقانحو:"تفاعل"،بابفيواطرد،وبابهوفعائل("أ)مفاعل

له)4".ونشرللأمرإظهارلأنه""وتناوم)3(وتغافلوتمارضوتخاصم

فيويخالفهوج!فييوافقهممافإنه"خلم":البابهذاومن

الضمفي("وكرم"شؤففوافق،الصفةثباتعلىيدللأنه؛وجه

صفةلأنه؛المعنىفيلهلمخالففأ()ق/901المصدرفيوخمالفه

انفتاخايقتضيولاوالمعاقبةالانتقامعنوجمعهاالنفسكفتقتضي

)1()ق(:"لان"01

ود(.)ظفىمحرفةالبرة)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى0001"وفعائل:قولهمن)3(

ود(.)قفيتحرفت)؟(
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وقالوا:و[لطبابماالخصالبخاءمنلانه"حلم"؟:فقالواانحشا!ا،ولا

في!!سالهاوعدموضمهاالنفس!حعصفةالصفةلأن"حلماء"،

فخأمله.،الانتقام

مخالفالفعلفيقبلهلحاموافقوصخر""كبر:البابهذاومن

الجسمأجزاءاجتماععنعبادةوالصغرالكبرلانالمصدر،فيله

تنبيهوهذا؛المنتشرةوالاحداثالصفاتمنوليس،كثرةأوقلةفي

ذلك)1(.أضعافهوماعلىلطيف

فائد-،2،

نحو:،اقتضاهسببعن)3"مسبباالواقعهو:المطاوعةفعل

ساكنةالاصليةالحروفقبلاولهفيالنونفزيدتفانكسر،كسرته

نأتقدموقد.الوصلبهحزةإليهاوصلثم،الحركاتتتوالىكيلا

معنىعلىالزائدةللمعانيموازيةوالاسماءالأفعالفيالزوائد

كانت،الأصليالمعنىقبلمترتئاالزائدالعمعنىكانفإن؛الكلمة

وكحروف""انفعلفيكالنونالأصليةالحروفقبلالزائدةالحروف

كاناخرا،الكلمةفيالزاثدالمعنىكانوإنبابها،فيالمضارعة

وعلامةالتأنيثكعلامةاخرا،)4"الأصليةالحروفعلىالزائدالحرف

و[لجمع.التئنية

فلا"تفعلل"اما".وتفعلوتفاعلداتفعلل:البابهذاومن

،1(

)2(

)3(

)4<

)ق(.منساقطهناإلى."..كثرة"او:قولهمن

.32(4)ص/:الفكر!نتائجالم

.!"في:(>ف

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..انفعلفيكالنوذ9:قولهصن
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خصوانهمإلا"،"انفعلفيالنونبمثابةفيه"التاء"لأن؛البتةيخعدى

،ا!تاء("تكنولمبينهما،فرفابالنونالثلاثيوخصوابا!تاء،الرباعي

تواليمنفيهايلزمفلم،الفعلعينلسكونكالنون،ساكنةههنا

.هناكلزمماالحركات

كماالمطاوعةبهايرادلالأنها؛متعديةتوجدفقد"تفاعل"وأما

فاعلعلىريادة"التاء("دخلتهفعلهو!انحاب"تفعللا"،اريد

دخولقبلمفعولينإلىمتعدئاكان-إذحكمهفصار،المتعدية

ريذا"نارعت:نحو،مفعولإلى"التاء"دخولبعديخعدىاذ-"ا!تاء("

إلىمتعدئاكانوإن"،الحديثتنازعضا"ما)1(:تقولثمالحد!ط"،

زيذا،"خاصمت:نحوشي؟،إلى"التاء"دخولبعديخعدلممفعول

.وتخاصمنا("

واحداتؤيدهفانها،الفعلعلىالتعديةهمزةدخولعكسوهذا

الىإمتعدئاكانوإن،مفعولإلىمتعدئاصيرتهلارفاكانوإنابدا

اثنين.إلىمتعدئاصيرتهواحد

النعل،منكانتعل،الاسممنمشتقففعلواحمار""احمرواما

وتمنطق.وتمندلوتمدرع،المس!كينمنوتمسكن

"احمار"لمعئىمخالف"احمر"معنىأنالخطابيئ)2(وزعم

اخر،لونيخالطهلمفيمايقال"افعل"أذإلىوذهب،وبابه

والقياس،نقلهفيثقةوهواخر.لونخالطهلمايقالو"افعال"

حروفاضمعاففيتزدلمالالفلانذكو؛مايقتضيب()ق/901

)1(

)2(

"لاإ.وق(:)ظوف!)د(،فيولجست"النتائجا:م!

له.242(-241)1/!:الحديث"كريبانظر
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قالهوالذيمعناها.اضعافبينزائل)1(معنىلدخولإلاالكلصة

وهلةاحسمرلحايقال"احسمر"،انوهوهذامناحسنغيره)ظ/3"ب،

.ونحوه"الثوب"احسمر:نحو

علىشيءبعدشيئااللونفيهيدولمافيقال"احماز"واما

علىهذافي"افعل"ويدخلواصفاز"،البسر"احمار:نحو،التدريح

و"احمار"،فيهالحمرةلونتكاملإذاالبسر""احمر:فيقال،""افعال

كماله.إلىصاعداابخدأإذا

)2(فائدة

قياسيهوهل"كسا"بابمنمفعولينإلىالمتعديفياختلفوا

لافإنك،الصحيحوهوس!بويه)3"قولوالثاني؟سماعيأمبالهمزة

زيدا"اطلقتولا"،الدراهم،اخذتهولاالخبز"،زيدا"اكلت:تقول

ناوهو،حسنلضابطالتفطنينبغيولكن"،عبدهو"اعتقتهامراته"،

فيهيجوزالذيفهوماصفةالفاعلفيمنهحصلفعلكلإلىتنظر

الصفة.هذهعلىجعلته5:معنافانما،أفعلته:قلبإذالانك؟النقل

قعد:نحوللاثئا،كانإذاالحتعديغيرفيالأصلهذاينكححروقلما

وأطلته.وطال،واقعدته

ولا)؟"نفسهفيصفةمخهللفاعليحصلمافمنهالحتعديواما

زيد"طعم:مثل،نقلهفيجوزالمفعولعلىالثانيفياعحمادهيكون

)1(

)2(

)31

)4(

.!لحعنىإلالا:()لتى

32(.أص/لأالفكر"؟"نتائج

!2/233(.الكخاب!:لاانظر

أق(.منسقظتإنفسه!في
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بلع:وكذلكواجرعته"،الماء"جرع:وكذلكواطعمته"،الخبز

،1(
نفسهفيصفةمنهاللفاعليحصلكلهالأنهاوذلك،وسحعوسم

العين--بكسرفعلعلىاكثرهااوجاءتولذلك،عنهخارجةعير

فيالرلهمحاذلكغيرإلى،ومرضوحزنوحذرفزع:لبابمابهة

العينحركةكانتولذلك]فيه[)2(،معنىوغموضالفاعلبافى

المعنى،اللفظفشاكل،له!اخفاءللصوتخفضالكسرةلأنكسزا،

محعدئا-كانوإن-الفعللأن"!إياهوالبستهالثوب"لبس:هذاومن

وإنماشيئا،بالشوبيفعللمكأنه،الفاعلنفسفيمعناهفحاصل

كسوته:وقالوا"عري"،مقابلةفعلعلىاجاءولذلك،بلابسهفعل

ومنه:،كسي:منهاللازمكان!ان،إياهاكسيته:يقولواولم،الحوب

ةا؟)3"الكاسيالطاعمانتفإنكواقعدس

نا:ذلكوسريكسو"،"كسامنلاايكسى""كسيمنفهذا

بتغييرفعدوه"،وحجبحه"سترته؟وزنعلىفجاى،للعورةسترالكسوه

.الهمزةبزيادةلاالحركة

،بالمفعولواقعالفعللأن؟تنقلفلااوضوب"واخذ"اكلواما

"اصربت:تقولفلا،صفةمنهالفاعلفياصلحايخرفيهاثرهظاهر

علىتجعلهلملأنكخالدا"؛"اقتلتهولا:ا()ق/.11عمرا"،زيذا

.تقدمكمانف!ححكفيصفة

،2(

)3(

.ا"!قوفا!:دةزيا(د)في

.((النتائج"م!

وجمدرهة(،1ألا)ص/:!ديوانه9،للحطيئهبيتعجز

لحغحمها!ترحل،المكارمح؟،
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وليس،للتناولاشارإذايعطو""عطام!فصنقول"اعطيته"واما

:ايانواط")1(،بغير"عاط:يقولونتراهمالا؛والتخاولالاخذمعناه

الفعلهذاوقعيكونانفنفواشيء،غيرم!التناولإلىيشير

اعطيته،فقالوا:منه،لقربهالمتعدينقلكمانقلفلذلكبحشيء،

عاطئا.جعلته:اي

"عطابمنزلةوهي،المتعدية"نال"منفمنقول"انلت"واما

وقوعولافيهتأئيردونالحفعولإلىوصولعنإلاتنبىءلايعطو"

به.ظاهر

ولو37[ت]الحجلمحومها<اللهيضاللن>:سبحانهقولهإلىترىالا

الوصولعنمنبىءهوإنماهذا،يجزلممفعولهفيمؤثزافعلاكان

مؤثرةغيرلأنها"اتى"؛منفمنقول؛ريدا"الصال"اتيتواما.فقط

صفة.الفاعلفيمنهاحصلوقد،المفعولفي

:ايالحديخة"،اوعمزازيدأاتيتداتجيز:انيلزمك:قيلفإن

يأتيهما؟.جحلته

فلما،وتمليككسبالصالإتيانأنوهوفرق)2"بينهما:قلت

"،إياه"!لكف)3"اومالا""اكسبته:كقولكصارالمعنىهذ!بهاقترن

عمزا".ريا"اتىأ،)ظ/84:كذلكوليس

لانهالصاء("؛"اشربته:فيهيقولوافلمالماء"،زيد"شربواما

جاءقدكانوإن،المفعولفياثرهومعظموالأخذ،الأكلبمثابة

)2(

،3(

.35(24/):"داصجعالأمال:انظر،يحلكهلاوهوالئيءيدعىلمنيضرب،مثل

."لافرقان:ود،)ظ

".النتائجإمنوالمئبت!ملكته":الاصولفي
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خالطالحاءانتريد:أنإلامئله،ليسولكنهكبلع،"فعل"على

فيجوز،الشاربفيصفةالشربمنوحصللهالشاربءاجز

39[:]البقرةلعشل<مثوبهمه!وأشرثوا!:تعالىقولهنحوححغحذ،

الدهنالخبزشربلأنالخبز("؛الدهن"اشربت:يقالهذاوعلى

فتامله.الحاء،زيدكشربلي!ص

لانه،ينقللماللسانذكرمنكانفانعمزا"؛زيد"ذكرواما

"اذكرته:فقلتنقل،الظبذكرمنكانوإن،ولطمشتم:بمنزلة

ا.الصفةهذهعلىجعلتهأجمما:،واعلمتهأفهمته:بمنزلة"،الحديث

أأ،فائدة

يتضصنلانه؛"من"وهوالجربحرفيتعدىأناصله"اخترت"

ضئا!موسى>و:تعالىقولهفيمحذوفاوجاءشيءإ.منشيءإخراج

نخلكأنهمتعد،غيرفعلمعنىالفعل155[الحضمنت]الاعراففومه-<

أشقط-اعلموالله-ههنافمن،ذلكونحو،وسبرهموميزهمقومه

لأن؟وكلفتكالز!تكاجمما:الخير"،"امرتكمنسقطكماالجرحرف

تقطعونها:اجمما،الديار""تمروذ:ومنها،وتكليفإلزامالامر

وسعتك.:أيالدار"،"رحبتك:ومنهوتجاوزونها،

)2،فائدة

المفعولوتأخير"اخترت")3(،بابفيالمجرورتقديمالاختيار

ويجوززيدا"،الرجالمن"اخترت!فحقولالجر،حرفعنالمجرد

)1(

)؟(

)3(

1033(.)ص/الفكر؟:"نتالج

نفسه.الحصدر

الجر.حرفيسقطلمإذا
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بهمجروراكانماتأخيريحسنلمالحرفأسقطتفإذاالتاخير،فيه

"،الرجالزيداأب()ق/01"اخترت:تقولنفيقبحالاصلى،في

المجرووكونمنيوهملما،الرجالمن:أيإ،الرجالعشرةاخترب11و

وأيضا--،الثانيالمفعولموضعفيلي!وأنه،للع!رهالنعتموضعفي

تقديمفيلزمكما،بهللاهتمامبالتقديمأحقفهومعرفة"الرجال"فإن

لكونرجل"،الدار"في:قولكمنالنكرةعنخبرهوالذيالمجرور

يكنلمالجرحرفحذفتفإذا،عنهالمخبروكأنه،معرفةالمجرور

.عشرةالرجالاخترتةنحومجروزا،كانالذيللاسمالتقديممنبد

الجرحر!ثحذفاجلهمنالذيالحعنىانذلكفيو[لحكحة

اتصالهمعإلاالجر)1(حرفحذفعلىيموفلملفط،غيرمعنىهو

منه.وق!بهبه

مماكانإذاالكثيرمناختيرالذيالقليلأنوهو:ثانووجه

ايضا؛منهمختارانهتوهماخترت"أهوالذيالفعلوليثميتجعض

فألزموهيختار)2(،وانمنهيختارانفيهيجوزيتبعضماكللان

منسبقلمابذلكأولىوكان،منهالمختارالاسموقدمواالتأخير

علىجازفربماوعمرو،زيدثحو:يتبعضلامماكانفإن؛القول

قوله:نحو،الكلاممنقلة

،1(

،2(

)3(

ول)3(سماحةالرجالاختيرلذي1ومنابرب

ود(.أظمنساقط.!..معمىدا!و:قولهمن

"."النتالجمنوالحثجتيختاره"9ا،صولفي

ة5وعجز،(2615/)ت"!ديوانه،للفرردق

هلأ[لزعازعالرياجهبإذاوجرا!
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اسمالفرسلاذ"؟الخيلفىشا"اخترت:كقولكهذاوليس

جحسفاكانحيثمنو"ريا"منه،ويخخارمثلهيتبعضفقدجنس

هذافحأمليتبغض،لابعينهشي؟علىعلفاكانحيثومن،يتبعض

الموضع.

)1"بديعةفائدة

هذا.احدها:.اوجهثلاثةفيه"ذنبه!ثهزلد"استغفر:قولهم

وهذا"،لذنبه"استغفره:والثالث".ذنبهمن"استغمره.والتاني

وسقوطهالجرحرفالأصلهلوأنهنظر،تدقيقالىيحتاجموضع

بالحرفوتعديتهبنفسسهوتعديهسقوطهالأصلأوعلجه،داخلى

سقوطفيه"الأصل:السهيليفقال؛تحقيقهينبغيمماهذامضحن؟

متعاغيرب"استغفر"مفعولأنفسه"الذنب"ايكوذوأنالجر،حرف

الاسماذمع،وستوتهغطيتهإذاالشيءغفرتمنلانهالجر؟بحرف

الغافى".وهوبالحقيقةفاعلهوالأول

كانفإذ:قيل"فإن:فقالسؤالأنفسهب()ظ/84علىاوردثم

كمارائدة"من(1تكوذاذفيلزمكمالاصلهوالجر]حرف[)2"سقوط

حرفالأصلإنالح":والزجاجي)3(سيبويهقالوقد.الكسائيقال

".الفعلفنصبحذفثمالجر

منهالمشتقالفعلفيأصلالجرحرفسقوط"بأن:وأجاب

)1(

)2(

)3(

"4(

332".)ص/الفكلر":"نتائج

)د(.من

.(1/71):ا"الكتاب"؟نظرا

1(04)صى/:!لجحلا"في
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منأأ"]له[بدمالاالكلامضمنففي"استغفو"واما"غفر".نحو:

منوالخروجالتوبةمعنىمنمجرداغفراتطلبلالانكالحر،حرف

وتطهيراالذنبمنخروخابالاستغفارتريدوانماا()!/111،الذنب

بالمعنىمتعلقةفهيالمعتى،لهذاالكلامهذافي"من"فلزمت،!نه

بمنزلة:وكان،فنصبالفعلتعدىحذفتهافإن،اللفظبنفسلا

الخير"."امرتك

ويؤضريهئم<فولبئيغفرل!من>:تعالىقولهنحوفيقولكمفما:قيلفإن

.3[؟1:الأحقافأ(([)2و!ركمذنودبئفنيغفرلمو]>؟[4ة]نوح

فدخلت،الذنوبمنوالاخراجالإنقاذبمعنىمتعلقةهيقلنا:

حيثإلاالقوانفيذلكيكونلاولكن،المعنىبهذالنوذن"من"

المنقذلانه>لكو(؛:قولهنحو،الحذنبهوالذيلفاعل)3(يذكر

نادون"ذنوبكممن"يغفر:فلتولو،بالابحانالذنوبمنالمخرج

الفعللأن؛التبعيضمعنىعلىإلايحسنلمالمجرورالاسمتذكر

الاسمبذهابذهبقدألانقاذ،وهوالكلامضحن)؟"فيكانالذي

عليه.واقعهوالذي

اغفرلناذنوبنا<رلباقالوااكإ،قولهض!ماكاك>:قالفقد:قلتفإن

فما12[:الصف1<ل!ذنوقي>يغفر:الصفسورةوفي147[:]الجقرة

)1(

)2(

،3(

،4(

منوالحئبت.".م!.ممهلابدما9ود(:وأظحرف"،منهلابد"ما)قا(:

.[("الحتائج

ولالماخطاياكملكم"يغفرةالنسخفيومكانه"النتائج"،منالمعكوفينبينما

فيها.دلالة

"الخئائج".منوالمثبتا"والمفعولإالفاعل:الاصولفي

لضمحر".)ق(:
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الفر!ا؟هوماهنا؟سقوطهافيالحكمة

الإنقاذامنلهمسيققدالذينالمؤمنينعنإخبا!هذا:قلت

فياكتسبوامابغفرانالجهادعلىوعدواثمبإيحانهم)1(،الكفرذنوب

المهلكالكفر)2"كإحاطةبهممحيطةغيروهي،الذنوبمنالاسلام

منإحاطةدمليسإذالاستنقاذ؛معنىالغفراذيتضمنفلمللكافر،

الأن"للذنوبوالابطالالاذهابمعنىيتضمنوإثما،بالمذنبالذنب

خطابفإنهـماالحتقدمتينالايخينبخلاف،السيئاتيذهبنالحسنات

،الذنوبمنبهماحاطمماويخلصهمينقذهمبمالهموامرللصشركين

فيواقعونبأنهملإشا!ةوالإعلامذلكضحنففيالكفر،وهو

المتضمنةالمغفرةإلامتهاينقذهملاوانه،بهماحاطتقدمهلكة

افقدالحؤمحونواما،والاذهابالإبطالمنأخصهوالذيللإنقاذ

1.انقذو

ا!2[1:]القرة(صسسهجاتنيهبتمهرعنكمويكهنر>!تعالىقولهوأما

ثوابسياقفيالايةلاذللتبعجض؛التي"من"موضعفيفهي

وتفىتوهاتخفوها!لمنهيفضمحاأ!دلمحت!دوأ)ن>:قالفإنه،الصدقة

271[:]البقرة(سعاتسحممنويكفرعنم!خضرفهوالفقراء

.الذنوبجميعنذهبلاوالصدقة

هوالذي!ليأتيمينهعن"فلمكمر!؟قولهالنحوهذاومن

)3(3
اليمين،عنالخووجبمعمىإيذاناالكلامفي"عن"فادخلخير"

)ق(.من)1(سقطت

"(."التائجمنوالمثبت،كإجاطمحبطة:الا!ولفيئ)2(

.-عهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن()0165برقممسلمأحرجه)3(
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عنبالكفارةفلحخرج:قالفكأنه،الخارجوهوالفاعلذكرلما

أتمنكخ<كقركلذلك>:قولهفيالمكفرالفاعليذكرلمولما،يمينه

إضافة"الايحان"إلى"الكفارة"واضاف"عن"يذكرلم9"[:الحائدة1

يكفر!انماتكفرلا"الايحان"كانتوان،المفعولإلىالحصدر

فمن،اليمينلعقدحلب()ق/111الكفارةولكن،والإثمالحنث

عقداليمينإذالعقد؛إلىالحليضافكمااليمينإلىاضيفتهنالك

أعلم.والده،لهحلوالكفارة

فائد-)1(

ب"ألبست"،منتصئاالثوبليسإ،الثوبريدا"البست:قولك

عنالفعلتنقللاانكمنتقدملما،الاوهامإلىالسابقهوكما

فيحاصلاالفعليكونحتىمفعولا،الفاعلويصيرالفاعل)ظ/5"ا(

من"البست"!منهبمامنتصحبالثانيالمفعولولكن)2"،الفاعل

الهمزةدخولقبلبهمنتصئاكانبمامنتصبفهولبس،معنى

فيفعلواكما،زائدةكانتحينطرحهااعتقدواانهموذلك،والنقل

فجاؤواحجا("،"احببت:قولهمومنهورفيرلما)3(."حميدتصغير

النبت"أورسوصه.لغيةوهيالهمزةطرحاعخقادعلىب"حبيب"

الأرضمنئبيهودله>و:ومنه."ورستهلماتقديرعلىو[رس")4"فهو

."!نبتعلىالحصدرفجاء[!1:]نوح*!ا(اشنجاتا

وأقامها"،الصلاة"اطال:فقالواالفعلأعلواانهمهذايوضحومما

؟33(.)ص/الفكلر":"نتالج)1(

)ق(.منساقطهناإلى.".-الفاعلهـويصير:قولهمن)2(

.وارهر!"أححد؟لصغير)3(

الختائج".دامنوالصويب،الأصولفيالعبارةتحرفت)4(
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التعجبالىنقلوهححثولهذا،الهمزةدخولقبللاعلالهمراعاة

أضرب"ما:قالوابل،ثانمفعوليإلىيعدوهلمالهمزةإثباتفاعئقدوا

]منه[!ا"،المتعجبلصفةتعطمالتعجبلأذ؛باللاملعمرو"،ريدا

فيصححوهثمومن)2"،ينقللمالفاعلفيصفةالفعلكاذوإدا

سقوطيعتقدوالمحيثواطوله"!قومه"مافقالوا:،التعجب

الجسمل"و"استنوق"استحوذ"،منلفعلصححواكما"الهمزة"،

اعلم.والله،عارضةغيرلازمةوالزوائدالهصزةكانتحيث

)3(فائدة

بشرطين:يكونإنماونحوهالخير"،"امرتكمن"الباء"حذف

منئديكنلممفتباعدفانبالمجرور،الفعلاتصالأحدهما:

الحعنىلانبالخير")2(؛الجحعةيومالرجل"امرتنحو:"الباء"،

معنىلضمنهاوهوبلقظولش!معنى"الباء"حذفتأجلهمنالذي

كانكما،الاسممنالقربمعإلاالحذفعلىيقوفلم"كلفتك"،

الذينئملأدال>،تعالىقولهإلىترىألا"اخترت".فيذلك

75(:لأعراف][<مئهممنءالم!آشعضعفواللذينقو!-!تشت!وا

خافا>يخدج:وكذلك،بالضلةطاللماالبدلفيالجرحرفاعادكيف

:اي،القوليناحدعلى61[:دبقرة]1بقيا<منالأهـصقتئتب(85)ظ/

توطئة(تئت>حما:وقولهوقثائها.الأرضبقلمنلنايخرج

تنبتممااي>تئت<:بقولهمتعلقةانها:الثانيوالقولوتمهيد.

)1(

)2(

)3(

)4(

."يهلمنيوا"و!ئجلنحاا"!

يتعد"."لم:""الخخائج

)ص/336(.الفكر"ة"تاثج

،الخيرإ.:الأصولفي
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الجض!،لبيانوالئاني،الغايةلابتداءالأولىف"من"،الجنسهذامن

الاولالاسملطولالبدلمعالجرحرفاعيدفإذااظهر،الثانيوهذا

اجدر.الاسمطالإذاالخير""امرتك:نحومنالحرففإئبات

قلت:فإنحدثا.بهالمأموريكون)ق/1112(ان"الثانيالشرط

هووإنحابهليسالحقيقةفيالامرلاذ،يحذفلمبزيد""امرتك

))نهيتكما.و".إكرامهاوبضوبه"امرتك:قلتكانك،غيرهعلى

يتضمنماالكلامفيليسلانه؟منهالحرفيحذففلاالشر"،عن

التيالمعانيوهذهوإبعاد،وزجرك!عنهالنهيلان؛الناصبالفعل

لانامر؛بخلافنهى،مايطلبهالحرفمنتطلبنهييتضمنها

"الباء".تطلبلا")1"وألزمأ)كلف

)2،بديعةفائدة

حتى،وتعيينهالسيءلتمييزوضعهااصلكذا"عرفث"،:قولهم

والظهور،العلوتقتضيالمادةوهذه،غيرهعن)3"منفرذاللذهنيظهر

الديك.عرفأ"(ومنه،الاعرافومنه،لاعلاهالشيءكغرف

المفردة،المعانيلتمييزلاللمركباتفموضوعة"علمت"واما

تعرفأنكوذلك،المحلإلىالصفةإضافةفيها:التركيبومعنى

القيامتضيفثم،حدتهعلىالقياممعنىوتعرف،حدتهعلىزيدا

العلم.متعلقوهو،التركيبهوزيدإلىالقيامفاضافةزيد،إلى

)1(

)2(

)3(

)؟(

.ا[واكدم"؟(أق

)ص/338(.:الفكر""نخائج

".منه"مستفرد!ق(:

ود(.)ظمنسقط!!ومنهالأعرافلا
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وإضافة،1وصفة،محل:معانثلالةفمطلوبها"علمت(":قلتفإذا

ا؟هذاعرفتإذا)1"،متميزةمعلوماتئلاثوهي؟المحلإلىالصحفة

لاالعلمإلا--سبحانهاللهإلىيضاف،:المتكلمينبعضفقال

واحدا،تعلفاومفردهامركبهاكلهابالاشياءمتعفقعلمهلأذ؛المعرفة

غيربهوعلمهمالمفردبالشيءمعرفتهمفإذالمحدثينعلمبخلاف

آخر.بشيءومعرفتهمعلمهم

واحد،بعلبمكلهاالمعلوماتيعلمتعالىاللهأذعلىمنهبناءوهذا

عليهوالذي،مسيلمةبكمذبعلمهعينهو!رسولهبصدقعلمهواذ

بخكئرمتغايرةمتكثرةالعلومواذ،القولهذاخلافالثظارمحققو

وذكراولئكقولولإبطال،يخصهعلممعلومفلكلوتغايرها،المحلوماث

فالفوقهذاوعلى،بهاليقهومكاذهؤلاءقو!صحةعلى)2"الراجحةالأدلة

إلىترجعلاالمعرفةإضافةوعدم-وتعالىسبحانه-إليهالعلمإضافةبتن

ومعناها،المعرفةنفسإلىترجعوإنما،العلممتعلقفيوالتركيبالإفىاد

خفاءامنتصورهسبقفيحاتستعملإنمااستعمالهامجاريفيفإنها

الذهنفيوحصلتصورهفإذا،القلبعنعزوباوذهولاونسياذ

اوتعيتالصفةبتلكراهقإذا،يرهولمصفتهلهوصفاوعرفه!3(.:قيل

بعدرايتهثمالرجلوجهعنكغابإذاأنكترىالا،عرفه:قيلفيه

(أب12)ق/عرفت:3"أوكذلك،عرفته:قلت،هوانهفشيئتزمان

الطريق.وعرفب،المنزلوعرفتالديار،وعرفت،اللفظة

-"ذمةمخلا":"ئجلنتاا"وفي،()قمن(1)

."لةالدا!:(ق)(2)

انسب.هناومكان!اسطر،بعد)!(فيالجحلةهذه)3(

.("...:وفيل،عرفه:"!ل(؟)ق)4(
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بغيرهالمعروففيه[ختلطمالتمييزالمعرفةأذ:المسالةوسر

>يعرفونو:تعالىقولههذاومن،وتعيينلهتمييزفالمعرفة،فاشتبه

ذاقبلصفتهمنعندهمكاذفمانهم146[.]الجقرة<هئمإلتامحايغرفوق

من"ابناءهميعرفوذ"كماوجاء:،رؤيتهعندشخصهطابقمايروه

بسطناوقد،فتأملهبالاخر،اليقينيناحدوتشبيهالكلامازدواجباب

ا")ظ/86الاسرارمنفيهاوذكر"،المكيةالتحفة"كتابفيهذا

مصنف.عليهيشتمريكادمالاوالفوائد

"عرفت"بمعنىيكوذقد"علمت"إن:قولهممنزعمواماواما

[101:]التوبة(نعمهتيلاتعلم!نحق>:تعالىقولهبنحوواستشهادهم

[06ةالانفال1<يغلمالخأدلهتغلمونهملادوفهممنوءاخرلن>:تعالىوبقوله

مفعولإلىتعدتقد"علمت"راواانهم:ذلكإلىدعاهمفالذي

قدانهعلىظاهر،فاستشهاد)2(=العرفانحقيقةهووهذا)1(واحد،

إلىوامنالهاالاياتهذهفيالعلمفعلتعديإذ)3(:الناسبعضقال

لافإنه،الحقيقةعلىعلفاكونهاعنيخرجهالاواحد،مفعول

على)4(ولكن"عرفت"،تعدينحوعلىواحدمفعولإلىتتعدى

عنهتنفيلانعمهغ(>لاتعلم!نخن:فقولهوالاختصار،الحذفجهة

ونفاقهم،بعدوانهمالعلمعنهتنفيوإنما،وأسمائهماعيانهممعرفة

منوءاخرين>:قولهوكذلك.ذلكعلىيدلكالكلاممنتقدموما

هذا".!ومن)ق(ت)1(

"الفرقاذ[".)!تى(:)2(

والحقصودأ،"قالالنصفيوسيأتي)ص/933(الفكر،:"نخائجفيالشهيليهو)3(

الس!لى.هو

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..قالقدانهأأ.قولهمن)4(
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ولايعرفونهمكانوافريما06[:]الانفال<يغمهئمدلهلعلمونالملادونهم

،الموصوفإلىالمضافةبالصفةالعلمفيتعلق،لهمأعداءانهميعلمون

بحعنى"علمت"إن:يقولمنساطوإنماهذا،:قال.وذاتهبعينهلا

منكمخل،اللفظفيواحدمفعولطإلىمتعديةانهاأجلمن"عرفت"

الحائظ"سألت:بقولهمالعقلاءغيرالىيتعدى"سألت("إن:يقول

:قال2"[:]يوسف(لفريةوشل>:بقولهويحتجالدار"،وسألت

.تقدمماوكذلك،والحذفبالمجارجهلهذاوإنما

رسولهعننفى--سبحانهاللهفإذ،بقويهؤلاءقالهماوليس

نفيجاءوإنحا،اللفظصريحهداالمشافقين،اولئكأعيانمعرفة

افيالتفادتىوجوديعلمكانجم!ع!فهو،اللزومجهةمننفاقهممعرفة

وليس،اعيانهميعرفولاغيرهمفيموجودوهو،معينيناسخاص

علىانطوواوقدعندهمعروفةلهمعلومةكانتاشخاصهمانالحراد

بوجه.ذلكعلىيدلطلماللفظفإن،فيهمذلكيعلملاوهوالنفاق

بسيماهملعرفهمأشخاصهمعرفلو!أنهلمتعينبلوالظاهر

لهيظهرمننفاقعليهيخفىيكنولم)ق/1113(القولط،لحنوفي

وضوخاهذايزيدوالذي،وجلعزاللهوعداوةعداوتهوئبطنالإسلام

وعدو!مأدلهعدوبه->تر!بوت:تعالىقولهفإن،الأخرىالاية

:قولانفيهم6[0:]1،ئفال<تغلمونهملادونهصمنوءاخزلن

علىالإنسمنلأعدائهمالمظاهرونالجنأنهمأحدهما.

بمعنىفيهاالعلمأدطفينصفالآيةهذا:وعلى،ورسولهاددهمحاربة

أولئكبآشخاصطعارفينكانواإنهم)1(:يقالأنيمكنولا،المعرفة

ود(.)ظمنسقطث"يقال"ان)1(
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الانس.فيمثلهامكنكحاعداوتهمجاهلين

لانغلموفهم(>:فقولههذاوعلى،المنافقونأنهم:لثاني1!القول

لأنهم؛نفاقهممعرفةعلىلااسخاصهممعرفةعلىحملهينبغيإنما

يشكونولانفاقهميعلحون،المنافقينمنكثيربنفاقعالمينكانوا

عنهمينفيوانما،بهعالمونهمماعلمعنهمينفيانيجوزفلا،فيه

>لالعلمهننخن:تعالىكقولهفيكون،الضربهذامنأشخاصمعرفة

.(1)ملهفتأ[101ةالتوبة1<نخلمالم

علىالاقتصارفي!ايجوزلاالافعالىهذهأنوضوخا:ويزيده

المذكورةللعلةو"كسا("؟"اعطى"باببخلافالمفعولين،احد

النسبنين،ذكرمنفلابد،بالنسبةالأفعالهذهتعلقوهي،هناك

علىفيهالاقتصارفيصح،بنسبةليتحلقلمفانه"اعطى"باببخلاف

أعلم.والله،تراهكحاواضحوهذا،مفعوليهأحد

هذافادنبينهما!بعدمافياوالدار"الحائطب"سألثتنطيرهموأما

يمتنعلاأنهعلىجدا،كلامهمفيكثيروهو)2"الحالبلسانسؤال

للدارالرجليقولكحاصريخا،المقالبلسانلصؤالأيكونآن

إلىصيركماشعريو"ليت"؟اهلكفعلماشعري"ليب:الخربة

تعجبلصؤالبلى،اسخعلامسؤالب()ظ/86هذاوليس"؟الحالهذه

وتحزذ.وتفخع

هناكانتإنفالقرية82[:]يوسف(آلفريةوشل>:قولهواما

مجازفلا؛والكلامالقراناكثرفيبهاالمرادهوكماللسكاناسضا

."فتدبره":(ق)(1)

ود(.)ظمنكلمتانسقطت)2(
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فأين،المضافحذففعلى؛المسكنبهاالمرادكانوان،حذفو،

.والتنظير؟!التسوية

)1(-.

ليم!،مفعولينإلىيتعذىو"ظننت""علصث":فولهم.تنبيه

إماحديثاوهووالخبر،المبتدأهووإنما،الحقيقةفيمفعو،نهخا

والثانيبالابتداءيرتفعانالأولالاسمحقفكان،مظنونوإمامعلوم

التاثيرإنما،الاسمفيلهتأثيرلالأنه؛الفعلويلغىبالخبر،

ارادواولكنهموتصيـزا،تعييئاالحفردالاسمعلىالواقعةل"عرفت"

ابينالانقطاعيتوهمكيلا،الحديثهيالتيبالجحلة"علمت"تشبث

اممالهوقاطعالاسمفيعاملالابتداءلأن؛قبلهماوبينالمبتد!

،معلومالحديثهذابأنالمخاطبإعلاميريدونإنماوهم،قبله

ولملتشبثها،إظهازالهونضبهأب()ق/13فيه"علحت"إعمالفكان

معا)2(.فيهمافعملتالاخر،مناولىالاسميناحدفيعملهايكن

المتكلمعنديكونحتىبحديثيتحدثلالانه"ظننتا؛وكدلك

لم،عندهمجهولأأوفيهمشكوكاكانفانمعلوما،وإمامظنوناإما

فيما"جهلت"ولا"شككب"يعملوالملمفمنبه)+(،الحدثيسعه

علىاعتمادغيرمنامرينبينترددالشكلان"ظنثت"؛فيهعملت

العلم!واماالأمرين،أحدعلىمعتمافانكالنلنبخلافأحدهحا،

لانه"في"بحرفالشكتعدىثمومنبأحدهحا،قاطعفيهفأنت

امنفيهإيلاجالحائطوشكبالمسمار"،الحائط"شككتمنمستعار

امنفيهترددالحديثفيالشكأنكما،الجانبيناحدإلىميلغير

"تمعة".)د(:وفي933(،)ص/:الفكر!"نتائج91(

"جميعا".ود(:)!92(

إ.الحديثلهيسغ!لم"النئائجإ:)3(
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الجانبين.لأحدترجيحغجو

همااللذينوالخبرالمبتد!فيوأخواتها"علمت("إعحالهمونظير

"كان"وإنما،الجملةفيوأخواتها"كان"إعمالهم،الحديثبمعنى

فلما،حد!:ايالأمر("،"كاذ:نحوواحدا،فاعلاترفعاذاصلها

نأرادو[ثم،الزمانمعنىإلافيهايبقولمالحدثمعنىمنهاخلعوا

هذازماذاي:"،قائم"زيدهوالذيالحديثعنبهابنبروا

بها،تشئثهاليظهرالجملةفيأعملوها،مستقبلضأوماالحديث

كلمةو"كان"بسنفسها،قائمةالجملةلاذعنها؟انقطاعهايتوهمولئلا

دليلأالجملةفيعملهافكاذقبلها،عمانجزاتكوناوعليهايوقف

لتنصبتكنولم،الحديثهذاعننجروانهابها،تشبحهاعلى

فلامعالترفعهماتكنولمبعدها،ماترفعاذاصلهالأذ؛الاسمين

الاخر.ونصبتأحدهمارفعتفلذلكعملها،يظهر

هوالحديثفيجعل"،قائمزيد"كان:يقولمنومنهمنعم،

"كان:قلتكأنكلفظيا،لامعنويامعمولهافيكونب"كاذ("الفاعل

قرينةعليهودلت،والحديثالسأناضمرتو]إذ[الحديس"،هذا

ذلكمنبدلحينئذالجملةلأذحالها؛علىفالمسألةالحال

الأمرهوالحديثوذلك،الحديثمعنىفيلانهاالمضمر؟

.واحدةلعينوهماالشيءمنالشيءبدلفهذاالمضمر،

"علمتمعمول،الحديثهوالذيالحع!ويالمعمولهذاونظير

"ظننت:قلتكانك"،قائمظخنت"زيدنحو:الخيت،إذا("وظننت

معنى.أعملتهاإنمالفطالعملهافلم"،الحديثهذا

فيلمعاندخلتوإنماخواتها،و"إن"إعمالهمالبابهذاومن
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لان،عليهنالوقفيعمح)1"كلماتانهاترىالا،والحديثالجملة

قالأ6":كمافصاعذا،ثلاثةحروفهن

ور،ثانه:فقلت00-......ا.-!-

.آخر)3(وقال

كلملجتمخيواينشعريلجتة؟؟

حبجب)4،:وقال

!يمولعلمابهميدنووطنعسى!هـفي

مابعدهاارفعفلوحكحهاهذاأ")ق/114كانأفإ/لا"أ(وإذأ

لمعنىدخلتالدىبالحديثلسبتهايظهرلم،1الأصلعلىبالابتداء

كيلابالجملةلتشصحثهاإظهاراالمبتد!الاسمفيإعمالهافكان،فيه

تضمنتهاالتيالمعانيلأننصئا؛عملهاوكالتعنها،انقطاعهايتوهم

هذهولجستو"اتمنى"،و"اترجى"))اؤكد""نحو،لنصبتبهالفظلو

المؤكدهوالحديثولكنعنه؛المخبرالاسمإلىمضافةالمعاني

الاخرالاسموبقيبها،نصباعملهافكانوالصخرجى،والمتمحى

)11

)2(

)3(

)4(

ا[ا....يصجإذكلحةأنها9ود(:)ظ

والت:475"-4لا4)1/:"الكخا!لشواهد!ن

الهةفقلت.كبرتوقدكعلاقدشيب:ويقلن

"الكخابإ:شواهدمنوهو)ص/24(،ديوانه"؟11،الطائيريدلأبيالبه!ت

:وعجزه،3"791/):لمانةالخزا9:نطروا،(2/23)

عناء!لواوإذلاإن!ا

ةوعجزه"،121)2/:"ديوانه!،الطائيأوسبنجب

ك!فرثحافي!مالايامتعتب*اوإن
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وظنخت"!"علمتافعالا،تكنلمحيث،فيهيعحللممردوعا.ء)1(!
كلها.الجملةفي)2"فتعمل

الاسمفيبحأئيرهافاكتفوابالجملةتحشخثهاإظهارارادواوايضا

لالانهيليها؟لاانهالحانيالاسمفيتعمللمانهاعلىيدلك،الأول

"كاذ("يليكحالوليها،فيهعملتفلو،غيرهفيهعملماالعامليلي

مفعوله.الفعلويليخبرها،

فيقويوهوجميغا،الاسمينقيأعحلهامنالعربومن،نعم

بأناولى[لاسميناحدفليسالجملةفيلصعاندخلتلانها؛القياس

قال)3(:الاخر،منفيهلعحل

قفيزاليلةكلتأكلجروزاخبةالعجوزإذ

)4(:وقال

محرفاقلحااوقادمةتشوفاإذاأذنيهكأن

هذافإن،بعضهمقالكحاالتشبيهفعلحذفبابمنهذاوليس

بنفسها.قائحةلغة

ولا،ظرفولاحالفيلعحللاالحروفهذهمعانيأذواعلم

والنفيكالاستفهام،المتكلمنفسفيمعانلأنهاصجرور؛بهايتعلق

)1()ق،:"نصحا"!.

)2()ق(؟"فتقول".

مـواح!ص!وهو،صجهولوقاشلهص/172(،)زيد":أبي"نوادرفيالرجز)3(

167(.)2/:"اللوامع"الدررانظر،"الهحع!

شواهدمنوهو،نخيلةلابيةوقيلىالراجز،العمانيذؤيببنمحمدهو:)4،

237(.1/)0:"الخزانةلاانطر:الأشحوني"،ولا(""المغني

؟39



افيوجودلهاوليسلها،اماراتالحروفجعلتالتيالمعانيوسائر

الحديث،هذاعناستانهم:فمعناه؟قائمزياهل:قلتفإذا.اللفظ

ارادوالماوكذلك"ليس"،وكذلك،انفيمعناها:"لا"وكذلك

بإن،نصبواكمالأولالاسمبهاينصبوالمبالجملةتسبحهاإظهار

"إن"معنىيقتضيكما،بهلفظإذ[نصئايقتضيمعناهايكنلمحيث

ا.بهلفظإذاو"لعل("

علىتدلانهاجهةمنلأخواتهافمفارقة،للتشبيه"كأن"واما

بعدها،الذيالاسمعلىواقغالمتكطمنفسفيمعنىوهو،الت!ثبيه

إلىأمسنذاالتشبيهمعنىفصار،غيرهمشبهانهالاسمعنتخبرفكأنك

فمنبعدها،الاسماءإلىمسندةالافعالمعانيانكمابعدها،الاسم

اميرإ(،الجمعةيومريدا"كأن:تقول،والظرفالحالفيعحلتلم

)1(.قولهذلكومن.الظرففيالتشبيهفيعمل

مفتأدعندفسوهشربسعودصفحتهجنبمنخارخاكأنه

المخبرالأفعالتقعكماوالنعتلحالموضعفيوقعتثمومن

رجلو"جاءنياسد"،كأنهبرجل"مررت:تقولالأسماكا،عنبها

فيولانعتموضعفيتكونلااخواتها،فيذلكوليصاميرا"!كانه

ب()ق/114الشرطلحروفكماالكلامصدرلهابل،حالموضع

وإنماقبلها،ممافانقطعتالجملىفيلمعاندإخلةلأنها؛والاستفهام

حيثمن،وجهمنوموافقةوجهمنلأخواتهامخالفة"كأنا"كانت

اصلها:فكانللتوكيد،التيو"ان"،التشبيه"كافا"منمركبةكانت

هوليسانهيجينواانارادواثمالأسد،محل.ايالأسد"،زيدا"إن

11(.ص/)ديوانهإ:9،للحابغهالت)1(
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الحديثانلتؤذن،بأنالمؤكدالحديثعلىالكاففأدخلوابعينه

منها،الهمزةتفتحأنعاملعليهاادخلإدا"إن((وخكم.بهمشبه

الأسد".زيذا"كأن:بهااللفظفصار

"زيد"صار"زيد"،عنبهالمخبرالتشبيهمنالكلمةفيفلحا

وعمل،والحالالنعتموقعفوقع،بالفعلعنهاخبرمنبحنزلة

الكلمةفيكالنجثومنالمجرورات،بهوتعلقتالمحنىذلك

الفعلخبرهافيووقعب()ظ/87البابهذافيدخلت"إن"معنى

ابوهزيدا"كأننحو:والج!صلة"،يقومزيدا"كأن:قولكنحو

لاالاسملانهذا؛يخزلمالتشبيهمجردإلايكنلمو]لو[امير"،

تدلو"الكاف"ب"إن"مؤكدحديثولكنه،بجملةولابفعلسئمبه

]دل[)1([لذيهوالمشبهالخبروذلكخبر،مناشبهخبراانعلى

ابوهو"زياقاعد"،وكأنهقائم"زيد:المعنى!نهأنزيد،عليه

يؤكدوالذي.بحديثحديشمافشبهتامير"،اباهوكأنوضيع

منبديكنفلم"الكاف"،:التسشبيهعلىيدلوالذي"إذ":الحديث

اجتماعهحا.

21،فصل

وألفطابعدهافيمايعملانقبلهاماتمنعالحروفهذهوكل

وهذهواحد،اسمفيعاملانيجتمعلافلأنه؛اللفظأما.معنى

:أيقائسم"،زيد"سرني:تقولفلا؛المحنىوأما.عواملالحروف

هذاكرهت:اي("،قائمزيد"كرهتولا:،الحديثهذاسرني

)1(

)2(

"النتالج".منالحعكوفاتلين!ا

345(.)ص/الفكرلماتلانحائج

59؟



بفعلليستالانهماو"ليس"؛"كان"فيدلكايكونكحا،الحديت

الحديث.هذاكان:اي"،قائمزيد"كان:تقولأنفجاز،محض

وا"لعل"او"ليت"أدخلتفإن"بلغنن"،ولا"سرني"فييجزولم

لهايكونانينبهغيالمعانيهذهلأنايضا؛يجزلمالمكسورة"إن"

جئتفإن،ملغىولا)2(معملفعلبعدها)1(يقعفلاالكلامصدر

فياالفعلفأعملت"،منطلقزيداأن"بلغثي:قلتالمفتوحةبأ)ان("

فيحديثبهاالملفوظالجملةلأنألحديث"اوهومعنويمعمول

"إلط"افيهعملتفيمايعحلانالفعللامتناعهذاجازوإنما،المعنى

الحديث،وهوالمعنويالمعمولعلىفتسلط،معمولمنلهولابد

ا:وكذلك"ان"،فيهعملتالذياللفظيفييعملىانيمكنلمحيث

لفظ.لامعنىوهو،الحديثهوالمفعول"،منطلقزيداان"كرهت

كماالكلامصدر)3(المفتوحةل"ان"جعلوالاولم:قيلفإن

علىالداخلةالحروفولجحيعأ(أ1)ق/هو"لعل"ل"لتت"!علوا

؟.الجمل

التوكيد،مناكئرالجملةعلىزائدمعنى"أن((فيليس:قيل

يكونانفصح،فيهزائدمعنىبمحابةلاممرارهبمثابةالشيءوتوكيد

عملمنهيمنعتحيثقبلها،لمامعمولأبهاالحؤكدالحديث

علىقبلهاالذيالعاملفتسلطبعدها،الذياللفظفيماقبلها

كحااعنه،يقطعهالكلامصدرفي[)2(1مانعلهيكنولم،الحديث

"قبلها!.:النشاثجنسخبعضفيئ)1(

"."النتائجمنوالححبت!يعمل"،:الاصولفي)2(

خطأ.وهو""الحكسورة:()ق)3،

.!من!انع"له:)د(مناوسقط،""الينيريهم!()؟
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غيرها.فيذلككان

الذيالحعنىبتجريدإشعازافيهاالكسركانهمزتهاكسرتفإذ

المكسورةبينفليسمعناها،فيلملعحلالجملةتوطئةعنالتوكيدهو

لأنأأ(الجملةتوطئةأرادواإذاأنهمإلا،المضفيفرقوالحفتوحة

الحديث،معنىفييصيروها!انمعناها،فيقبلهاالذيالفعليعحل

علىيعتحدواوأنقبلهامماالجملةقطعارادواواذا،الهمزةفتحوا

اءبالاقيليؤذنواالهمزةكسرواوالتحنيالترجيعلىاعتمادهمالتوكيد

معخىلأنه،الكلامصدرالتوكيدجعلواقدوانهم،قبلمماوالانقطاع

بهذاالكسروكان-غيرهمثلالفائدةفييكنلموإن؟الحعانيكسائر

عليهيعتمداناولىوالثقل،الفتحمنأثقللأنهأولىالموطن

وأن،لخففكلابمبعدجاءبماأولىوالفتحبه،الكلامويصدر

قدالحفتوحةانميعوجحامه)2(؟ثشاطهعنفوانفيليسالحتكلم

فلوانك"،وعلصت،وبأنك،"لانك:كقولكوالكسر،الضمتلي)3(

الئمل.لتوالىكسرت

الحبتدإ،موضعفيبعدهاوماهيتكونانالمانعفما:قيلفإن

قدأ()ظ/88اليسوالمجرور؟والمفعولالفاعلموضعفيكانتكما

مخطلق"إنك.تقولفهلا،الحديثمعخى)4(فيالجحلةصحوت

فيبعدهاوماهيالتي"أن"وبينبينهاالفرقومالي؟(1،!عجب

تلكتكونفلم(1،تجلسانمنخيرتقوم"أننحو؟،الاسمتأويل

)د(.منساقطهعاإلى."..في"للعمل:قولهمن)1(

)ق(.منلسقطتوجيامه""طه)2(

الختالج.محققمن!التصحيح"تليها"،:بالأصول)3(

موضع".9)ق(؟)4(
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؟.كذلكهذهتكونولاالمبتدإ،موضعفي

لولاالحعنويوالعامل،معنويعاملفيهايعحلالمبتداإن:قيل

إنماب"أن("الحؤكدةالجملةوهذه،غقللمااللفظيالمعمولفياثره

والمعمولمعنىالعامللأن؟لفظيلعاملمعمولاتكونانيصح

بوحي،إلاعلحهإلىيصلولاالمخاطبيفهمهلافهذ!ايضا)1(،فيه

لالانهالم!دإ؛موضعفيالمؤكدةالجملةهذهاتكونانفامتنع

الابتداءاعواملعليهاتدخللمثمومن،للمعمولو،للعاملظهور

عملهابظهوراستغنتقدلأنها!وأخواتهاو"إن"واخواتها،""كانمن

المعمولا)2(الحديثمعنىفيالجملةيصيرحرفعنالجملةفي

هذهعملمع"ان"إلىحاجةلا"،منطلقانكا"كان:تقولفلا،فيه

ا.الجملةفيالحروف

لمالميظ!موضعفيجعلوهالوأنهموهواخر،وجواب

دونالؤكيدمجردعلىالاعتمادإلاب()ق/1151الذهنإلىيسبق

ناتقدموقدهحزتها.لمجسرفكانتعنها،للاخبا!االجملةتوطئة

هوالذيالمعنىعلىواعتمادقبل،عمابالانقطاعإشعارالكسر

يدللفظيعاملبتقديمإلاالابتداءفيفتحهايحصو!فلمالتوكيد،

وجدهفإن،معمولهيطلباللفظيالعامللانبفتحها؟المرادعلى

بخلافوالابتداء،المعنىعلىتسلطوإلامنه،1ممنوعغيرلفظا

هذا.

انهااو"ظننت"منطلق!يداان"علمتقالوا:فلمقيل:فإن

اثبتعنا.كمامحققهواصلحه؟،..ـ.الحعحول"لان":و"الن!ائجبالاصول)1(

."لحرفا":(قلي(2)
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الصملةتصيحرعنالاسماءفيالافعالهذهبعملاكتفواهلا،"ذاهب

"كانفقالوا:و"إن"،"كان"بابفياكتفواكما،الحديثمعنىفي

هقائضا"؟زيداإن"كان:يقولواولم،قائما"زيد

،والزمانالحدثعلىتدلأفعالهذهأنبينهحاالفرق:قيل

فجرتو"ليت"،"إن"بمنزلةولاو"ليس"أأ"،"كان"بمنزلةوليست

كما،م!طلقانكعلمتقالوا؟فلذلكو"أحببت"،"كرهت"مجرى

؛الأفعالوسائركرهتتخالفانهاإلا،منطلقانكاحببتقالوا:

قالوا:ثمفمن،بهإلاتتعلقولاخاصةلحدي!إلاتطلبلالانها

"كرهتيقولوا:ولممخطلق"،علمتو"زيدمنطلفا"ريذا"علحت

إنما4بالحديثالأفعالوسائرلكرهتمتعلىلالانهاخاك"؛زيدا

الأسمحاء،فيالعملمن"ان")2(تفعهاانإلالأسماء14متعلقها

فافهمه.،بالحديثمتعلقةفـصير

)1،فصل

قولك:منب"أن"المؤكدالحديثهذافيلعامل1فما:قيلفإن

ولا،الفعلإلابعدهايقعلاو"لو"لاسيما"،فحلتذاهبانك"لو

.بعدها؟وما"أن"موضعفحا)4"ههنا؟فعل

وتثبحت،تحقيقوهوالتأكيد،معنىفي"ان"أن:فالجواب

فعلكأنهحتى"لو"،بهاكتفتالتحقيقهوالذيالحعنىفذلك

)2(

)3(

)4(

)ق(.فيليست

ود،0)ظمنسقطت

)ص/348(!الفكرا[:إتائج

ا(في""أق(ة
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أنكثبت"لو:قلتكهانك،الحديثفيالمعنىاذلكعحلثموليها،

هوالذيالاسمفيعاملةللفظحههةمنكأفها"أنا"فصارت"،منطلق

.،1(

الحديث.هوالذيالمعنىفيعاملةالمعنىجهةومن،0

؟.معنويمعمولفيمعخويعامليعملىلاانهيتقدمالم:قيلفإذ

اللفظي،العاملمسديسدلفظلاحيثالابتداءفيهذا:قيل

اللفظمقامتقومله،وطلبهاللفعلمقارنتهالشدنهف"لو"ههنافاهما

بمعناها،"أن"عليهدلتالذيوالتثبيتإلتحقيقهوالذيبالعامل

:اقولكمنب،)ظ/88"لو"معالمركبالنفياحرفعحلدمومن

حتى،المعنىلذلكفاعلازيدفصار)2(،الفعلعحلزيد"،"لولا

ممار!4ولولاهوكذا"كذالكانوعهابوفقدأزيدغدم"لو:قلتءنك

فيمعانيهاتعحللاالحروفلأنهذا؛اجاز)3(لماالحرفلهذا"لو"

"لولا"بعدالذيالاسمهذافي)قما/1116،فالعاملأصلأ.الأسماء

ذاهبانك"لوا:قولكمنالحديثهوالذيالاسمهذافيكالعامل

كذا".لفعلت

")4(،لزرتكزيد"لولا:بابفيمعهابالتركيب"،ا"اختصاصواما

قامهل:لكقملإذا،الفعلعنتغنيمنفردةتكونقد"لا("فلان

قعد؟هل.لكقيلواذابالقعود.عنهاخبرتفقدالا،:فتقولزيد؟

يكتفىالنفيحروفمنشيءوليس،بالقياممخبرفكأنكلا،:قلت

اثثمفمن،الحرفهذاإلاالاخباربمنزلةيكونحتىالجوابفىبه

)1(

)2(

)3(

،4(

)ق(.منسقطتلفظ"هوالذيالاسمأفى1

"."الائج!ناوالححجت،المصدر:[""الأصول

."كاذ"؟)قما،

)أق(.منسمطت،لزرتك"
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يطلبلاحرفمعتركحبهوساغ،البابهذافيعليهالاعخمادصلح

"زيا"وصار،وفعلحرفبمنزلةبأسرهاالكلمةفصارت،الفعلإلا

"لولا"،علىمبني"إنه:سيبويهقالولذلك.الفاعلىبمنزلةبعدها

يظهر،لامحذوفوخبرهمبـداانهمنبهيهذونمالا؛الحقهووهذ

اخره.إلى)أ"السهيليكلامكلهالفصلهذا.يذكرلاوخامل

)2،فائدة

)3(
منالأولالمفعولعلىالاقتصاريجور"لا؟سيبويه!ول

عليه،الاقتصار)؟(يحسنلابسمعنىأصحابهتأوله"."أعلصت(":باب

منبهاعلمحهماعلمالذيهوفإنه،الحعنىفيالفاعلهولانه:قالوا

به،الكلاملتمامعليهالاقتصاريجوزوالفاعل؟قالوا.قائفاريدكون

فإنه"علمت"،بابمنالأولالمفعولبخلاف،معناهفيمافهكذا

هوالنحوليينإماموقوذ.قولهمتقريرهذا،معنىولالفطافاعلاليس

ادارد.التأويلهذاتأويلهإلىحاجةولاالصواب!3(،

سيبويهكلامان"عندي:وقال،السهيليالتاويلهذاأنكروممن

:أيريدا"،"اعلمت:بقولكتريدلالانكالظاهر؛علىمحمول

بهذاأعلمتهتريد:إنما،محالهذا،الاطلاقعلىعالضاجعلته

به.أعلسمتهالذيالحديثذكرمنإذافلابد،الحديث

قائفا؟.عحزازيدااظنئتيجوز:فهل:قيلفإن

.تقدمكماالظثغ"دافي)1(

035(.)ص/:الفكردا"نتائج)2،

.()1/91"الكتاب":في)3،

خطأ.وهويجور"لاا>ق(:)؟(

)ق(.منسقطت!"الصواب)!(
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ضروريعلمبعدكاذإن)1"الظنلان؛امتناعهالصحيح:قيل

إلىيرجالعالملمنظريعليمبعدكانوإذظنا،ينقلبادذفمحال

وهذاالنظر)2"،اركاذمنركنعنوالذهولالنسياذابعدإلاالطن

وإنعالفا".كاذانبعد"اظننته:تقولفلا4بهأنتفعلكمنليس

:تقولذايضايحصورلمغافلااوجاهلاوشائماالظ!قبلكاذ

صادقخبراو،عليهيوقفهدليلعن)3"يكونلاالظ!لأذ"اظشخه"؛

يقتضيولاظتا،يقتضيلاالدليللأن؛العلميكونكما،بهيخبره

ولا،بهانتتفعلهلاالظناذفثبتالأصولوذ،بينهكماشبهةايضا

وكذلكظائا،جعلته:اي"اظننف"،:يجزافلم،اسبابهمنشيئاتفعل

يقولوذ:ولكنهمشاكا،جعلته:اي"اشككته("،ب(؟)ق/116يمتنع

".الشكحالإلىالظذحالعنيصرفهبحديثحدثتهإذا،شككظ

"اعلمتهبينفرقولا!قالكماالأمروليسا،السهيليكلامهذا

.السماعجهةمنإلاواظننخه"

:اي"اظشحه"يكونانالمانعما:فيقال،اذكرهعماالجوابواما

الاماراتمنلهذكرتهبماشاكاأوجاهلاكاناذبعدظائاجعلته

خبراوعليهيوقفهدللعنيكونلاالظن"إذ:!وقولك.الظنيةوالأدلة

فانا،البطلانظاهرةبلمجردةدعوىبه"،أ(1)ظ/98يخبرهصادقي

افادتهااليقينتوجبلاظاهرةامارةلهذكرتفإذا،الرجحانهوالظن

ظناالكخبرهيحيرمنأخبركإذاكصااوهذا،الظنوهوالوجحان

الاالظنانفدعوى،وغيرهكالشاهد،قطعإلىينتهيولاراجخا

)11

)2(

)3(

أق(:!!نحا".

"01)ق(:"الظن

إلأ".يكون"لاود(:)ظ
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قاطحدليلعنيكونلاأنهأ!دتوان،باطلةدعوىدليلعنيكون

منيلزمولا،الظنلهتحصلاما!ةعنيكونفإنهشيئا،يفدكلم

الاما!ة!تقتضيهألاالظنيقتضيلاالدليلكوذ

".اسبابهمنشيثاتضعلولاانتتفعلهلاالطناذ"فثبت:وقوله

نإ،اسبابهمنشيئاولابهانتتفعلهلمالعلموكذلك:يقال

حصولهإلىتتسبهبلمانك:أردتوإن،فيهتحدئهلمانكاردت

الظنحصولإلىسببالطنيةوالادلةالأماراتذكرفإن،فباطلفيه

قولهم:عليهويدلتقرلره،إلىئحخاجأنمنأظهروهذاله،

التيالامورمنلهذكرتهبماشكالهاحدئت:معناهف!ذ"شككئه"،

شكههتسخلؤم

)1(فائدة

توصلوا،بنفسهإليهيصلولاأ3(ويطلبهمفعولايقتضيفعلكل

لتضحن،الحرفيحذفوذقدإنهمثمالجر،حرفوهيباداةإليه

.تقدمكمابنفسهمتعدفغرمعنىالفعل

الفعليتعد!قدانه:وهيلها،التفطنينبغيدقيقةههنالكن

الذيالمفعوليحذفثمالجربحرفآخروإلىمفعولىإلىبنفسه

بحرفإليهوصلالذيويبقىبه،السامعلعلمبنفسهإليهوصل

له"،و"وزنتله("،و"كلتلزيد"،"نصحتقالوا:كماالجر)3"،

إلىواصلوالفعلمحذوفكلههذافيالمفعولله"،و"شكرت

352(.)صى/:الفكر"لانخائج)1(

)!ق(.منسقطت)2(

)ق(.منساقطهناإلى."..يحذف"ثم:قولهمن)3(
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بنفسهاتخعدىافعال"اربعةةقولهميحمعولاالجو،بحوفا،خر

عنمجردكلامفإنه،هذهويذكروناخرى"،الجروبحرفتارة

"نصحت"،:قولكفإن،محذوفالحقيقةفيالمفعولبل،تحقيق

بعض،إلىبعضهوضماصلحهإذا"الثوبالخياط"نصح:منمأخوذ

رايه،لهنصحت:ايله"،"نصحتفقالوا؟،الرايفيآستعيرثم

واصلحته.لهاخلصته:اي

الدين،يمزقالذنبفإنهذا،منهيإنمااالنصوحوالتوية

آصلحهإذا،الثوبأ(أ)ق/17الخياطنصحبمنزلةالنصوحفالتوبة

الأن؛الحرففيسقطونزيذا""نصحت:ويقولون،اجزاءهوضم

أ)شكرت"،.وكذلك"ارشدته"،:قلتفكانكإرشاد،لشصححة

امتلأ،إذا"بطنه"شكرمنله،وتعظيمللفعلتفخيمهوإنما

تفتقولالمفعولتحذفثم"،وفعلهإحسانهلزيد"شكرت:فالاصل

والحمدتمتضمن!شكرتلأن؟الحوفتحذفثملزيد"،"شكرث

مدحت.

لأنريد؟كيرفمفعولهماله"،ووزنتلزيد،"كلتواما؟

يحذفقدلم،اللامدخولفالاصلى،اوايوزنئكالمامطلوبهما

والمعاوضةالحبايعةمعنىيتضمنووزنهالطعامكيللأن،فائدةلزيادة

الطعامبكيلاخبرتلزيد"،"كلت.قلتفإن؛اللامحوفمعالا

امعومبايعتهبمعاملتهاخبرتفقدزيدا"،"كلت:قلتوإذا،خاصة

>وإذا:تعالىقال".والوزنبالكيل"بايعته:قلتكأنك،الكيل

ووزنا.دببايعوهم:اي3[:]ال!طففين<وزفىهمأوكالوهم

"على"دخلتفإنحا2[:]المطففينلئاس(>أكتالواعلى:قولهواما

"اكتالوا"،في"التاء(اودخلت،للمشتريلبائع1اعلىالكيلأنلتؤذن
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الحروفعلىريادةلآنهاللأخذ؟كلهالبابهذافيأ1(افتعللأذ

للشيءالاخذلأن،الكلمةمعنىعلىزائدبمعئىتوذذألاصلية

منفعلهيدخل،ذلكونحوب()ظ/98والمشتريوالمكتالكالمبتاع

فعلييدخلمالارخلهإلىوالاحتمال،نفسهإلىوالاحترازالتناول

من:]يعني<>لهاماممسبت:سبحانهقالولهذا،والبائعالمعطي

السيئاب،من:يعني6"2[:]البقرة(وعليهاما-قتسبت>ا!سنات[)6"

والحسنة،والهوىوالشيطانالشهوةبواسطةإليهايوصلالذنوبلأذ

الفرقفهذاعد؟،إغواءولاشهوةواسطةغيرمنالدهمنبهبةتنال

الشهيلي)"(؟.قالهماعلى)3(بينهما

التعمل")يستدعيالاكتسابانوهو.هذا،مناحسنفرقوفيه

القبجلهذامنكانماإلاالعجدعلىيجعلفلم،والحعاناةوالمحاولة

ملابسةبأدنىفيحصل؛الكسبواما.وتعصلهومعاناتهبسعيهالحاصل

بأعموالخيربالاكتسابالسرفخص،ذلكونحوبالحسنةبالهمححى

فاكتبؤهابحسن!عديهم"إذاالصحيحللحديثمطابقةهذاففي،منه

وعدمها)7(الواسطةحديثواماجمتبوها")6(،فلابسيئةهموإن

والتوفيق،والالهاموالملكالرسولبواسطةأيضاالخيرلان؛فضعيف

."لفعلا":["ئجلنتااأ1(1)

الحخائج".9منالحعكوفينبينصما)2(

."هذا"تلدق(3(لد

353(.-352)صى/:"النخائجلقي()؟

-هـيقتضي":)ق()!(

رضي-هريرةابيحديثمنلد"12(رقموملم075()1رقمالجارىاخرجه)6(

-.كهالله

.والشيطانالشهوةبواسطةالسيئاتاكتسابمنالسهيليكلاممنتقدممايعني)7(
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اعلم.والله،ذكرناهمافالفرقالشر،!وسائطمقابلةفيفهذا

فصل)1،

؛محذوف""سمعمفعول:السهيليفقال"حمدهلحنالله"سمعواما

افاللامكيرها،دونأب(1)ق/لأوالاصواتيالأقوالمحعلقالسمعلأن

للسحع،الحقارنةالاستجابةوهوزائدبحعنىتوذنانهاإلابابها،على

الاستجابةوهيالزائدالحعنىعلىوالدلالةالإيجازالكلمةفيفاجتمع

2![ا:]الخيل(لكمهـدفي!كونأن>عسى:قولهمحلوهذا،حمدهلمن

"ردف"ولكن،زائدةهيولازعموا،كماالمفعوللام""اللامليست

غير"سمع"مفعولكانكما،الاسمهذاغيرومعحوله)2(1متعافعل

علىاحصلتهفلوالأثر،علىوجاءتببع"ردف"ومعنىالمجرور،

المعنى:ولكن،تأملتهإذاصحيحكيرالمعنىلكانالمجرور،الالصم

لوعا(هذا>مقدالوا:لانهم؛وقولكماستعجالكملكمردف

الكالأوالاستعجالالقولهوالذيالمفعولحذفئملأ[1]النيل:

الذيالاسملمـعهاالحذفعلى"اللام"ودلت،السامعفهمعلى

مع!ى:وهياخرىبفائدةايضاواذنتمفعولأ،يكونانعليهدخلت

قل::الكلاممعنىفصار،المعنىبهذامتعلقهفهيلكم،عجل

قولكمفردف،تستعجلونبعفالذيلكمعجلايكونأنعسى

ودلتواستعجلوا،قالواانهمعلىا"ردف"فدلتواسخعجالكم،

واجتمع،نظاماحسنالكلامفانتظمالآخر،االمعنىعلى"اللام"

!.التماممع)3(الإيجاز

353(.)ص/الفكر":"نتائج)1(

!مفعولهاا01"التائجا:)2(

"معنى".:)ظ()3(
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إدراكسمعأحدها::معاناربعةبهيرادالسمعفعلةقلت

المعاقي.ومتعلقهوعقلفهمسمعالثان!:.الاصواتومتعفقه

وانقياد)1(.قبولسمع:بع1الر.سئلماهـإعطاءإجابةسمع:الثالث

[1:]المجاددة<زوجها!تخدلكالتىق!لالتاسمع>قذ:الاولفمن

قوده:الثافيرر181[،:جممران]ال<قالولذممتقولأدتهسصعدعد>و

بهالمرادلمج!401[:]البقرة(سمعواوأفظرناوقولوارنحاتقولولاا

>سمعنا:ومنه،والعقلالفهمسحعبلأ6(،الكلاممجرد

وفي"،حمدهلحنالله"سمع:الثالثومن!28[،:]البقرة(وألمحخآ

ومن،سألتكماوأعطاجب:اي")3(،اسمع"اللهمالحاثور:الدعاء

لهقائلون:اي42[!]المائدة<لنكذب>سصعولنى:تعالىقولهلرابع

سمعون>و!يتى؟القوليناصحعلىومنه0لهمنكرينغيرمنقادون

وجواسيس،عيون:وقيل،ومنقادونقابلون:اي7؟[:]الوبة<ثخ

غيرالفئتينبينتكونإنمالجواسيس1والعيوذفإنبشي؟،وليس

هيإنماالايةوهذه،والعيونالجواسيسإلىفيحتاج،المختلطتين

فلم،بينهمبالصحابةمخمتلطينكانواوهم)ظ/091(،المنافقينحقفي

الادرالفسمعهذاعرف!إذا.وجواسيسعيوفيإلىمحتاجينيكونوا

وهذا،اخرىوبمنتارهباللاميتعدىالقبولوسحع،بنفسهيتعدى

،1(

)2(

)3(

.يحار""وإ:ود()ظ

.()قمنسقطت

والليلة"الوم"عحلفيوالنساقي)80!أ(،رقمداودأبواخرجهماالمرادلعل

وفيه:طويلحديثفى)؟/936("الحسد":فيوأحمد)101،،رقم

-دضىأرقمبنزيدحديثمن"...واستجبسمعوالاكرامالجلالذا..."

!ه.ميهفمالطفاويداودسندهوفي-عنهالله

705



واذاب"م!"،غديالقبوليقتضيالسياقكاذ1فإذ؛المعنىبحسب

فيعدىالإجابةسمعوأما،باللامعذيالانقياديقتضيأ(1)ق/"أكاذ

ولا،لهاستجابمعنىلتضمنه،حمدهلمناللهسمعنحو:،باللام

لاذ؛بنفسهفيتعدىالفهمسمعوأما،مضمنهوا!إنماهناكحذف

بنفسه.يتعدىمضمونه

فصلأأ،

مماونحوهما"واللوحالكتاب"قراتةأقولهمبهذايتعلقومما

كقوله،كذا"بسورةو"قراتالقرآذ"بامأ"قرات!واما،بنفسهيتعدى

قلابديعةنكتةففيه")2(،لكتاب1بفاتحةيقرأالملمنصلاة"لأ]غجح![:

سورةقرات:فقلتبنفسهعديإذاالفعلاذ؟اوهيلها،يتفطنمن

عدياإذاوامابالذكر،لتخصيصهاعليهااقتصاركاقتضىكذا،

فياوقراءتهفيالسورةبهذهيأتلملمنصلاةلا:فمعناهب"الباء"،

بلعليها،الاقتصاريعطيلاوهذا،بهيقراماجملةفيةاي،صلاته

فييقرأ"كاذ:الحديثفيقولهوتأملمعها،غيرهابقراءةيشعر

بهيقرافحمايقرأانهالمعىتجدكيف")3(المئةإلىبالسخينالفجر

!هإنما")4"،بالأعراف"قرأ:قولهوكذلكالعدد،بهذاالفاتحةبعد

)ص/3541(.الفك!(":"نتائج)1،

الصحامتبنعبادةحديامن)493(رقمومسلم)756(،رقمالبخارياحرجه)2(

-+عنهاللهرضي-

أبيحديثمن237(رقم)1/لا!4:ومسلم)541(،رقمالبخاريأخرجه)3(

.-عنهالله-رضيالأسلمىبررة

!س!البيئ!سحعث:قالثابتبنزيدحدبمنلا(ا)64رلهمالبخاريأخرجه)!(

.المغربفي:أي!الطوليينبطولىيقرأ
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هذا،ونحو>قث(!1"،بسورةالفجرفيقراوكذلك،الفاتحةبعد

وسجدفسجدالنجمسورة"قرا؟قولهفيبالباءيأتلمكيفوتأمل

يقل:ولم،النجمسورةقرأ:فقال"أ2(والمشركونالمسلمونمعه

علىقرا:قولهوكذلكوحدها،فقراهاصلاةفييكنلملأنهبها؛

"قرا:وكذلك،الرحممنبسورة؟يقلولم)3(الرحمنسورةالحر

ولم(،يكن>لؤبسورة؟يملولم<")؟(يكن>لؤ:سورةاسبيعلى

قلت:ششتوإن،لكذكرتكماالصلاةفيقراءةفيإلاالباءتأت

هذاوعلىكذا،بسورةوقامكذابسورةصلى:معنىمضمنهو

،الأولمناحسنوهذاوحدها،بهاأتىوإذالاطلاقهذافيصخ

والفاظ،الصلاةخارجقراهاإذاكذا،بسورةقرا:يقالفلاهذاوعلى

فتدبرها.هذا،علىتتنزلالحديث

أ،فصل

تضحمنهبمامتعلقةفالبا-97[]الساء:7!ا(إ7فهمداتمالده>ووامما

وا"،الله"كفى:قلتإذالانكبالاكتفاء،الأمرمعنىمنلخبر

)2(

)3(

)4(

،5(

والسافي:)12"(،!المداود"أبى"سمنفيب"الاعراف"تفسيرهاووقع

وغيرهما.(017)2/

.-عنهاللهرضي-سمرةبنجابرحديثمن)458(رالممسلمأخرجه

مسعودابنحديثمن)576(رقمومسلم)6701(،!قمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

الرمذي:قال-.عنهاللهرضي-جابرحديثمن)1932(رقمالترمذياخرجه

محمد"بن!هحرعنمسلمبنالوليدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا11

الحديث.نكا!هعلىيدلماوالبخاريأحمدالإمامعنذكراهـثم

-.عنهالله-!ضيمالكبنانسحديثمن)997(!قممسلماخرجه

355(.)!مى/:الفكر،،نتائج
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الخبرلفظاللفظفصار،بههويكتفيانتريدفإنمازيد("،"كفاك)أ"

فيزائدةفليست،السببلهذاالباءفدخلتالأمر،معنىوالمعنى

"حسبك"اذترىالابزيد،حسبك:كقولكهيوإنما،الحقيقة

"حسبك:فتقولجوابهفيالفعليجزمفقدهذاومعخبر،ولهمبتدا

،الكلامضمنفيالذيالأمرجوابعلىجشمفيخم("،الناسينم

العوب.عنسيجويهأ2"هذأحكى

أ3،ئدةفا

يكونانأحدها:انحاء؟للاثةعلىالحصدرإلىاالفعلتعدي

يكونان:الثالث.توكيذايكوناذ:الثاني.ال!وعلبيانمطلقامفعولأ

حالأ.

اوافعلتفعلايلتبئنتذكوه"وإنما:الح(س!ي!ويهب()ق/118قال

ماشئاتريد:وسعئا"،مشئازيد"جاءفنحو:[لحالواماتوكيدا".

،محذوفالحالان:والثانيهذا.:احدهماقولاذ!اوفيهوساعئا،

ماشئا"مشيت:تقولوقدمشئا،يمشي:ايمعمولها،و"مشيا"

بطيتامشئامشيت.تقولوقد،مؤكدةحالأتجعل!اقاعدا"،وقعدت

فيكوناحالاالمصدريكونان:احدهما؛وجهانفيهافلكوممرغا،

الحالوهي12[:]الاحقاف">لساناعرلمجا():اتعالىقولهبابمن

اللسانفإذحالا،يكونأذالجامدالاسموطأتالصفةلاذ؛الموطاة

،1(

)2<

)3(

)4(

)!(

ا".-..اللهلاكفاكود(:)ظ

.(465-452)1/:""العتابفى

.356()ص/:الفكرا""نتاث!

.بنحوه(11لا/1):""الكتابفى

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،.-تقول"وقد:قولهمن
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فإذحالا،يكونأذالصفةوطأتهبالم!تقوصففلحاجامدلحاسم

الحالفييكنلموحدهاالصفةوبقيتالاسمحذفتب()ظ/09

.شديذا""سرت:نحو،إشكال

المصدرمنحالهيشديدا""سرت:قولكانقلناهماويبين

بمنزلةكانالحعنىهذابالمصدرأردتفإذا،الفعلعليهدلالذي

ولاحالا،أومطلقامفعولاكانإذاوتأخيرهتقديمهويجوز.الحال

علىيتقدملاالتوكيدلأن؛لهتوكيداكانإذاالفعلعلىتقديمهيجوز

المؤكد.

إذافيهوالعامل،نفسهالفعلالحالمعنىأردتإذافيهوالعامل

منيتضفنهماهوهـإنما،بنفسهالفعللفظهوليسمطلفامفعولاكاذ

ضربا،ضربت:قلتإذالأنك،ولاموعينفاهوالذي"فعل"معنى

تضمن"ضربت"قلت:حينولكنكبمضروب،ليسفالضرب
رور.)1،

فعلكلوليسفعل،ضربكللان"دعلت("؛معنى"ضربت("

كذلك؟كانهـإذا،الحيوانالانحسانتضمنبمنزلةهذافصارضربا،

قلت.كانكحتى،بضربتعليهاالمدلولبفعلتمنصوب"فضربا("

ضربا"."فعلت

حكمفيومنعوئايكونحتىمطلفامفعولاالمصدريكونولا

دلالهعليهيدلالفعللأن؟للفعلتوكيدايكونهـإنما،المنعوت

مطلفا،مفعولايكونوقدمنعوتا،ولامحدذاعلبهيدلولامطلقة

تريد:كأنك،المنعوتحكمفيكاذإذااللفطفينعسثموليس

معنىفيهبماءالمشييؤكدلاإذتوكيدا،حينئذيكونفلاما"،"ضربا

*ظ(.فى)1،ليست
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محض.تكرارالتوكيدلأذمعنا!؛علىزائد

بأذالمعتزلةمنالقائلينعلى)1"السنةبعرلهلاحتجوقد

بقوله:مجاز-السلام-عليهلحوسى-وتقدس-تعالىاللهتكليم

بالمصدر،الفعلفأكدأ[64]ادنساء:116(!صمم!ل!ماموسأدله3طم>

شيخثابهذافذاكرت)2(:السهيليقالالتوكيد.1معالمجازيصحولا

هذامئلفىاجازسيبويهانلولا،حسنهذا.افقال)3"،الحسينابا

علىفيحتحل،اللفظفيمنعوئايكنلموإذمطلفا،مفعولايكوذاذ

حجةالايةفىيكوذفلاما("،"تكليايريد)!":انهذاأ(أ)ق/91

.كثيرةعليهموالحجاج،قاطعة

تكليميهاالمرادانفىصريحةوالايةبشيمح!ليسوهذا،:قلت)

،بعدهمنوالنبييننوحإلىاوحىانهذكوفإنهالإيحاء،مناخص

خاصناباسمموسىخصقثم،المشتركالعامالتكليمهوالوحيوهذا

)6(العامالتكليمإرادةتوهمورفعتكليفا"،"كلموهوخاصىوفعل

بهذاموسىاختصاصعلىيدلوهذابالمصدر،بتأكيدهالفعلعن

منتقدملمامساوئالكانما"،"تكليفاالمرادكانولوالتكليم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنمسلمبنعبدالله!حمدأبووهو:"القتبي":وهو،كحابهفيالئح!يليبينه

ترجمته.سبقت2(لأ)6تالديوريقتيبة

تعلجقاقالإذ111()ص/(":القرآنمشكل[أتأويل:كتابهفيهذاوكلامه

اهـ-الحجار"عهونفى؟الكلاممعنىبالصصدردافوكد:الآيةعلى

3(.)ص/الأه:الفكرا"لاتائج

ترجحف.وسبقت،الطراوةابن؟أي

لما.يكونلا:()ف

ا.القيملابنالانالكلام

ود(.)ظ!ساقطهناإلى."..ثم"الحشخرك:قولهمن
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.!باطلوهو،دونهاوالوحي

التعظيمفيصريحالسياداهذامثلفيالتأكيدفإنوايضا:

يسعربماووصقهومصدرا،فعلاوالتكليمالكلامحقيقةوتثبيت

فتأملهه،للسياقمضادبالتقلحل

علضحطفبتك>إق:لموسىقال--سبحاثهاللهفإنوأيضا:

حصلالذيالتكليم)1"كانفلو144[:]الأعراف<وببهىبرشبنيالاس

لتخصيصهيكنفلمفيه،الأنبياءلسائرمشاركاكانما""تكليماله

معنى.بالكلام

منما""نوعاوأنبقلتهموذنههناالمصدروصففإن:وايصتا

ولهذاما"،"تكليمالالهامفان،ههنامحالوهذا،لهحصلالتكليمأنواع

أقأمىموحمتإكوأوحينا>:فقالما""تكليموالوحي،وحئاتعالىاللهسحاه

111[الحائدة:1<لحوارلنألىأوجتوإذ>![.]القصص:(أزضعيه

الرببهيكلمكلامالمؤمن"رؤيا:الصامتبنعبادةوقال.ونظائره

خصوقدما"(."تكليماتسمىالأنواعهذهفكل")2(.منامهفيعبده

له.بكلامهالبشرعلىواصطفاهموسى-وتعالىسبحانه-

باسملهتكليمهذكرموسىذكرحيثسبحانهاللهفإنوايضا:

لميفئناموسئولضاجا>.كقوله،العامالاسمدونالخاصالتكليم

[1لح3ت]الأعراف<ترلنيلئ91(1)ظ/هالألتلتأنظرأرقربلقارب!كلم!

كقوله:خاص،تكليموهوذلكمنبأخصلهتكليمهذكربل

ود(.)ظمنسقطت)1،

لماةأالمختارةفيوالضاء-(174الأ/:"المجمع"فيكما-الطبرانيأخرجه)2(

اهـ."أعرفهلممنسنده"في:الهيثميقال!،ابخبيإلىمرفوعا2(لا5)"/
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،وناجاهفناداه52[:]مريم<ا3؟همحياوقرشهأفبلمنألطوهـإجانبمنونديف>

تكليمفالنداء،خاصتكليملانه؛التكسليممنأخصوالنجاءوالنداء

.القربمنتكليموالنجاء،المنادىأ1"يسمعهالبعدمن

علىحملهامعهيحتنعماالايةهذهفياجتمعاقدفإنهوايضا:

بعدالانبياءعمومذكرثم،المشتركالوحيذكرانهوهو،ذكرهما

ذكرلمعموفا،النبيينذكربعدبعينهموسىذكراثم،ونوحمحمد

افياذوقادنىلهمنوكلبالمصدر،اكدهئما،تكليمهخصوص

يقتضيالسياقهذابأذيجزم)2"؟المعانيعلىودلالتهاالالفاظ

ما"،"تكليضالي!سوانه،لغيرهيحصللمبتكليمموسىتخصيص

والذيإ!قطغاباطلبل،حسننغيرالحسينأب()ق/91ابوذكرهفحا

لموسيبويهوإرادتها،الحصدرصفةحذفمنسيبويهاختارهماغره

مما)3(هذااذذكروانما،شأنههذاكاذمصدركلفيهذايذكر

دوذالتأيهدإرادةعلىيدلماالكلامفيكانفإذا،الجملةفييسوغ

علىيدلمحذوفموصوفإنهاحا:ولاسيبويهيمللمالضفة

وا،ايمانا"يهوامنحثتصديفاالرسولا"صدقت:قلاذاكحا،تقليله

و"بيننصزا"،ونصرهقتالا!الثهرسولمع!فلان"قاتل:قيل

يقولفهلهدى"،وهداهم!!شادأوارلثمدهمتبيحنالأمقالرسول

"تصديقاةوالمرادموصوفا؟!يكوذاذيجورهذاإذ:احداوسيبويه

الموفقواللهالايةفهكذاما"إ؟،وهدىماوتبييناماوإيماناما

.للصواب

)1(

)2(

)3(

".)ق(:"بصايسمعه

)ق(.من

)ق،.فيليست
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توكيداكاذإداالحصدرفيالعاملحن"وسالق)1(:السهيليقال

المعنى،فى]هو[)2(هوإذالمؤكد،فيهيعمللاوالتوكيذ،للفعل

فيه؟.العاملفحا

العاملأنوارى،قبلكاحاعنهسالتيما:قالثمقليلافسكت

لكاناسسفاكانلولأنهاسما،كانلوقبلهالفعلفييعملكانمافيه

فيه.المتضمنةبفعلتمنصوبا

عماذهلقدهوفإذا"،"الكتابوتأملحتنفسيعلىكلامهعرضتثتم

المصدرجعلأنهوذلك،صرحبلالمصادر،بابفيسيبويهإلحهلوح

وسد،الفعلذلكواخمرل،الحقيقةعلىالتوكيدهوبفعلمنصوئاالمؤكد

العاملمسدو"رويدا""إياك"سذتكما،مسدهمعمولههوالذيالمصدر

هيالثانيةف"ضربت"ضوئا"،ضربت"ضربتالتقدير:فصارفيهما،

وإنحامعمولها،وهومسدها،!ضربا"سدوقد،الحقيقةعلىالتوكيد

صاحبقولمعنىهذاتوكيد،لامطلقمفعولانهعلىفيهعملهايقدر

كذلك!وجدههناكتأملهومن،الشرحفىزيادةمع""الكتاب

الحختزلالفعللأن؟الحسينابيالشيخقولالانبهاقولوالذي

"ضوبت،:وقولكبالالفاظ)3(،يؤكدوإنحابهايؤكدلاوالمعاني،معنى

"،الضرب"فعلت:لمحلتفكانك،عليهيدلفهوالحصدر،منمشتقفعل

فهوكذب"من:فتقول،تضمرهولذلك)الحصدر،)؟"يتضحنفضربت

منحالفسريعاسريغا"،"قمنانحو:،بالحالوتقيدهله"،شر

.الطراوةابنوالحسؤول.أص/8!3(ةالفكردا"تائج)1،

.""المنيريةمن(2)

."الألفاظ"يوكدها:()ق)3(

لا.الحفعولالضرب"يتضفن:"!النتائجفي)4(

515



نأايضاجاز]بهو[عنهتكنيواذبالحالتقيدهانجارفكما،القيام

المتضقن""ضرئاونصب،"ضرئاضربا"؟اقلتكانك،"ضرباب"تؤكده

!11)

كاذكحا"فعلت("،بمعنىالثانيفييعصلوبه،1بهالحصرح"ضربا"

:ايشديدا"،ضرئا"ضربت:قلتإذاالمطلقالمفعولفيذلك

كماينتصمبإنما،كذلكالمؤكدوليسأ(.؟1أق/شديدا،ضرئافعلت

مكررا،زيدا"زيدا"ضربت)6(:قولكفيالثاني"زيدا"ينتصب

ب(،)ظ/19فعلالهاضممرتانكلاالأولهوكانحيحسامنأفتصب

ا.كلافهتم.("فتأمله

قال)3(:ئم

افصل

يؤدندلا!مابالمصادرالأفعالمنيوكدفيما

أ)فعلت":فالعام،وعامخاص:قسمانأ"الفعلانإلىاشرناقد

الجوارححوكاتعنعبارة"عملت"لأن؟اعمو"فعلت"،و"عحلت"

ونصحب،كتعب"فعل"وزذعلىجاءولذلك،عدءوبالظاهرة

سمع،بهايردانإلا--سبحانهللهعنبهايخبرتجدهالملمومن

التاويل.لهوئلتمس،المحضالمجازعلىفيحمل

!اعصلتلفمناظقنايروآ>أولض:تعالىقوله!رردوقد(:قلت)

)2(

)3(

)؟(

)51

ضربا"."المتضفن:منهاسقطود"او)ظدا،..."ضربك(:)ق

ود(.)ظمنساقططناإلى.!.شديدا.ضرئا9:قولهمن

36(.؟)ص/:الفكر""نخائج

تكد"الصم"الفعل:(أق

-.اللهرحمه-القيملابنالتعلحق
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مناخصصفةاليدانكلامله)1"تقدموقد1![:]يسأتعما<أيديا

،-الله-رحمهالأشعريالحسنابيمذهبهوكما،والنعمةالقدرة

بل،الايةفيتأويلفلاهذاوعلى،وارتضاهالمذهبذلكهوونصر

الجارحةوإتباتوالثصب[لدءوبواما،قولهعلىحقيقتهاعلىهي

عنه.متعاليكتهذلكعنمنؤهتعالىواللهالعبد،خصائصفمن

الصفةبل،العالمينلربإثباتهايجوزلاالمخلوقينوخصائص!

لاكذلكلهفإثباتها،خصائصهممنشيفيهايلحقهلاإليهالحضافة

ناتقدموقد،سي!لىكمثلهليساللهفإن،تأويلإلىمعهيحتاج

دخولهاعنفضلا،العامالاسمفيداخلةغيرالحخلوقينخصائص

عليهااللفطيدللاوانها،الربإلىالمضافالخاصالاسمفي

حقيقته.عنللفظصرفاتعالىالربعننفيهايكونحتىبوضعه

إلىبذلكتوسلثمالربإلىالمضافالاسمفيدخولهاآعتقدومن

.)71
لممنواما،والتعطيلالتشبيهبينجحعفقدعنه،الصفةنمي

محضفقولهللحوصوفأثب!هاولا،الخاصاللفطمسمىفييدخلها

علىمنكولتكنالنكتةهذهفتأمل،لنفسهاللهثبتهما!إثبات،الخنزيه

الاضطرابعنكتزيلفإنها،والصفاتالاسحاءبابفيذكر

.للصوابالموفقوالله،والشبهة

مننحوهاكانوما"ففعلت"هذاثبت"إذا:قال،كلامهعاد

بمنزلةالأفعالفيلأنهايمصدر؛تؤكدلاالشائعةالعامةالأحداث

معينة)3"حقيقةلهيئجتلملأنهيؤكد؛فلاالاسعاء،فيوجحمشييم

)1(/2(-793)893.

بدل"."نفي)ق(:)2(

)د(.منسقطت"حقيقة"له)3(
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إلىأحوجوالمخاطب،حقيقتهلبتمتمايوكدااوإنما،المخاطبعند

فلوا"فعلت((،توكيدإلىمنهالفائدةبهتقعالذيالمطلقالمفعولذكر

التوكيد،منمايمكنبغايةواكدته"،فعلت"فعلتله:قلت

"فعلتتقاللووكذلكمفيد!غيرإلاالكلامكانماأب(>ق/02

-اكدت-لوبهتؤكدكنتالذيالمصدرلانالتوكيد؛علىفعلا"

قياسهالثلاثيوالحصدر،ثلاثيلأنه"الفاء"مفتوحيكونانقياسه

".أكذلكفعلهانكما،فائهفتح

الفعلبهااريدإذا"فعلت"فإن،إطلاقهعلىليسهذاقلتأ1":

مثلبلتاكيدها،امتنعالمخاطبعندحقيقتهتتحصللمالذيالعام

قدخاصفعلبهااريدإذاواما،التخاطبفي)2(يقعلاهذا

فعلت"انت:لهقالإذاكماعندهما،وتميزتحقيقتهتحصلت

"فعلت:وقالالفعلأكدإذافإنهمعحن،فعلإلىواشارهذا("،

كانتحيثمنجاءإن!اوهذا،فائدةابلغمفحداالكلامكانفعلث("،

في"فعلت"3يجيماواكثر.الخاصالحديثبهامراذا"فعلت"

فتأمله.4كذلكالخطاب

ا،مطلقمفعولطإلا"فعلت("بعديقعفلأهذا؟ثبت"إذاقالط)3(:

جاءثمومنحسنا"،فعلا"فعلتنحو:عاما،فيكونلفظهامنإما

بل،الفعلمنهاستقبمصدرليس،والذبحكالطحنلانهالفاءمكسو!

ضرئا"،"فعلتنحو:خاصايكونانواما"فعلت"ا.منمشتقهو

فعلأ""فعلتفصار"فغد"لفطغيرمنأمطلقمفعولايضا"فضبا"

)1(

)2(

)31

.-الله-رححهالقيملابنالكلام

في"."إلاود(شأق

-.الله-رححهالسهيلي:أي
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دقيفا.كطحئسثضربا"و"فعلتطحنسا،أظ/291(كطحنت

يكونانقتلا"و"قتلتضرئا""ضربتفييجيزواألم:قيلفان

مطلقا،مفعولاكانإذاالأولمكوريكنلمفلممطلفا،مفعولأ

مؤكدا؟!مصدراكانإذاومفتوخا

لاأنهالفصلأولفييسقدمألم")1(،امرأةحديثين"حسدث:قيل

لفظلا"فعلت"معنىإلامطلفامفعولأكانإذا"ضرئا"فييعمل

بالكسر4"ضرئا":لقلت"ضربت"لفظفيهع!ملفلو"ضربت"،

لهاستققحشاإذاولكنك،يضربلاالضربلأذ،محالوهو،كطحن

فعل،هو:فقلبالحقيقةعلىفيهعاملةهيالتي"فعلتامناسضا

يجزلمفيه،لفظهايعمللاالتى،ضربت"مناسضالهاشتققت!ان

إنماالفعللصورةالقابلالاسملأن؛والذبحكالطحنيجعلهاان

"فعلت"انكلههذامنفثبتفيه،ماع!مللفظمنلفظهيشتق

إلاتتعدىلالانهامصدرها،عنالمطلقبمفعولهااستغنىو"عملت"

اللفظفيجتمعلفظها،مناسملهيشتقالحد!وذلك،حدثإلى

مثهئشتقالذيالصصدرمن)2(المخاطبعنداقوىويكون،والمعنى

"عملب؟ولاالصاد،بفتحصنعا""صنعت:يقولوالمولذلك4الفعل

عناستغناءالفاء،بفتحفعلا""فعلتولا،الميمبسكونعملا"

الفتص؟مثلالعحللاذ؛المطلقةبالحفعولاتا()ق/121المصادر

الطخن،مثل:والفعلوالخبز،الذهنمثل:والسصنمعوالنفض!،

)3(
الفعل.منهاشتقالذبسالمصدربمعنىلا،المفعولبمعنىوكلها

342(.)1/:الأمحالإ"مجع:انظر)1(

"و".:)ق()2(

"فكلأنها"."تالنتائجلا)3(
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إلاوالأجسامالجواهرإلىتتحدىلاالعامةالأفعالهذهوجميم

الأفعالبعفقالجواهرإلىيتعدىهـانماخالقها،عنبهايخجراذ

وإذ،الإطلاقعلىمضروبفهوزيذا"،"ضربتنحو:،الخا!عة

ولمالضرببهفعل:ايبه،مفعول"فعلت"لفظمنلهاشتققت

جاز.هويفعل

في"وصنعت"فعلت:بمنزلةفهوحلضا"النومفي"خلمت:واما

جميعوكأذ"حلمت"،عليهاتشتملالنومافعالجميملأذ؟اليقطة

بوزن"حلما(":يقولوالملمفمن"فعلت"،لحيهايشتحلاليقظةافعال

فغنية"فعلت"كانتكماالمصدرعنفغنية"خلمت"لاذ"ضرئا((؟

فلذلك،والمفعولالمحلوممعرفةألمخاظبمطلوبنما!عنه،

الأسماءلأنوحفوم"؟"احلام:علىجحعوهولذلك"حلفا"،!قالوا

منالفعلكفائدةفائدتهمااو،الفعلواماا،وتثنىتج!التيهي

الحلومخمعتإنما:وقولهم،تثنىولاتجمع*المصادر)1"

الأنواعاختلفتوهل[)2(1:لهميقالبل،الأنواعلاختلافوالأشغال

"الشغل"انترىالاالمفعولة؟الأسحاءبمثابةكانتحيثمنإلا

فهو31(،بهالحرءيشتعلعماعبارةفهوكالدهن،"فعل"ورنعلى

منمشتقهوإنمامنه،مشتفاالفعلوليسالفعلمنمشخقاسم

كذلك.والحعل""الحعلاذكماالمصدر،هووالشغل"المثحغل"،

جمعهو!انماالمصدر،بجمعو"الاحلام"""الأشغالليسهذافعلى

جنسكلهاالحصادرلأذ؛يج!لاالحقيقةعلىوالمصدراسم،

ود(.)ظمنساقطهناإلى."!ا.كانت"كما:قولهمن)1(

!النتائج[".منوالمثبت"ولم":الاصولفي)2(

"."النتائجمنوالمئتدا"عنه:الأصول3،لي
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تماثلوالحركة،الفاعلحركةعنعبارةكانتحيثمن4واحد

ساغماالحركةفيالتأنيث"هاء("ولولابذاتها،تخالفهاولاالحركة

عنهاسئغنيالذي"خلمت"بمصدرالعربنطقتفلوجمعها،

جازلمايالشكر]عنه[)1(استغنىالذي"شكرت"وبمصدر،بالحلم

إلىراجعهو!انما،إليهراجعاليسالانواعاختلافلان؛جمعه

المطلق.المفعول

فعل،اوثناءمنالمنعمبهيكافأعماعبارةالشكرانترىالا

جحدمن)2(المنعمبهيقابلعماعبارة-الكفر-وهونقيضهوكذلك

ناإلا،الفعلمنهاشتقمصدرلامطلقمفعولفهوفعل،وقبح

(ب)ق/121و"شكرت("4التكذيبمعنىلتضحنهبالباءيتعدى"الكفر"

هيالحقيقةفيالمشكورلان!الاضافةلامهىالتي،باللاميتعدى

فيالهكفوروكذلكب()ظ/29،المنعمإلىمضافةوهيالنعمة،

"كفر:قالوافلذلكوجحد،تكذيبكفرهاولكن،النعمةهىالحقيقة

".نعمتهو"شكرله"و"شكر"نعمتهو"كفر"بالله

مظلق،مفعولشكرا""شكرت:قولكمنالشكرانثبت!اذا

كمايجمعانجاز،تختلفالنعممكافأةلأن؟الانواعمختلفوهو

السمخلصينعنحكاية--سبحانهقولهفيحمل"،والشغلأ)الحلمجمع

جحعالكونان9[]ايإنساذ:11(اصاولالئعكوراجزا>لانرلدمبم:!ا!همن

لاالمتعديومصدرمحعد،لأنه؛والجلوسكالقعودوليسد"شكر"،

.")3(الفعول"علىيجيء

بهإ.9و)ق،:ود(،)ظمنسقطت)1(

خطأ!وهو"عليه"المنعم>ق":)2(

."!المفعولعلىمصادرهايجيء"لاود":)ظ)3(
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مقابلهالان"الفعول"؛علىجاءمصد!انهالصحيحقلت)1(0

نحو:"الفعول")2"،علىمصادرهاتجيءوالنفاروالجحدالكفروهو

االكفر،جبمبالكفوريرادانالبعدكلويبعدونفور،وجحودكفور

ثىايعرففلا،الاستعحالفيولاقطالقرآذفيجحعهيعهد،والكفر

لكفور،1ووالكفرانالكفر،المعروفوانما،وكفور""اكفار:التخاطب

علىححلهالفعولعلىالشكورمجيءفحسنإلا،ليس)3(مصادر

كانالووحتى،إليهالإشارةتقدموقد،اللغة1فيكئيروهو،مقابله

لكانوالمصدر،الجصعواحتحلجمغاأ"(،ستعحالهسائغاالشكور

بالاخلاص،وصفهمتعالىاللهلأن!الجمعلاالمصدرالايةبمعنىالاليق

الحطعمينمنيريدواولم،وجههالطعامبإطعامقصدواإنحاوانهم

منكمنريدلايقولوا:انالموضعبهذايليقو،شكورا،ولاجزاء

يقولوا:أنوبإخلاصهمبهمالأليقبل،منهواصنافاالشكومنانواغا

وهو،منهمالماهيةهذهنفسإرادةفينفوااصلا،شكزامنكمنريدلا

فلااظاهر،فإنهفتامله،الأنواع"نفيأمنالاخلاصقصدفيابلغ

يذسرأوارادأنارأدلصن>:تعالىقولهوكذلكالمصدرا،إلابالايةيليق

جمعالبينبالمعهودوليسمصدر،هوإنما62[:ا]الفرقان6*ا<!صشس!ورا

ا.الكفورفيذلكيعهدلمكما،كذلكواستعحالهالشكورعلىالشكر

ا،حبا""احببت؟قولهموضوحاهذا"ويزيد:قال)6"كلامهعاد

.-اللهرحمه-القيملابنالكلام)1(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."إ.."قلت:قولهمن)2(

!)ق(.منسقطت)3(

)ق(.منسقطت)4(

)ق(!فيتحزفت51(

ص/364(.)،النتائجإ:61(
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،بالمحبوبالشغلعنعبارةهوإنحا،لاحببتبمصدرليسفالحب

السغل،جمعكماجمعثمومن،الأولمضموموزنهعلىجاءقالذلك

)1"القتلهووحب،تملاقو!اعلالمحةفحب؟احبابثلالة

يقولوا:)ثما/1122(ولمحبا""أحببحث:بقولهملكانكشنسفقد

منالمخاطبندأفيدهوالذيالمطلقبالمفعولاستغناء"إحبابا"

كفزا"،و"كفرشكزا"،و"شكرتحلضا"؟"خلمتان"الاحباب"،

وناصبةالمفعولللشيءاسمهوماعلىواقعةكل!اصنعا("،و"صنع

يكونانأجدرالأفعالهذهفيوهو.المطلقالمفعولنصبله

مختلفة،اشياءعلىواقعالشكرإذ"احببت"؟منعملانها؛كذلك

يكنلمواشيعاعمالفعلكانوكلما،والحلموالشغلالكفروكذلك

كشفولولا،عخهمغنيا"ويفعل"فعلوكان،معنىمصدرهلذكر

،العموممنفيهمانعرفماكدنا"الحب"انواعلاخخلافال!اعر

"احببت"صار"الشغل"معنىفيوأنه،العموممنفيهلماولكنه

بمنزلة:لكان"إحبائا(":قالولو.كالشغلالحبوصار،كشغلت

المصادرمنيجحعون،انهمترىالا،الشينبفتحشغلا""شغلت

،الانفعالورنوعلى،الإكرامنحو:الإفعالوزنعلىكانما

منكالتمرةمحدودايكونانإلاونحوها،]والخفعيل[)2"،والافتعال

التمر.

اخحلافإنما،فيهانواعاخحلاففلاالانواعلاخحلافجمعهواما

نسبه.بلا101/7!3("اللسان":فيال!يت)1(

"النتائجإ.منوالحئبت"والفعل!،:الاصولفي)2(
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لخصوصهالمصدرعنبهاستغسنيالفعلمنمشتفااسفاكانفيماالأنواع

وا"فعل"وزنعلىإلاالئلاثيفيتجدهلاوذلكالحصدر،وعموم

و"الحذر"،"]"الفرقيجمعونلاأنهمترىالا"فعل"اوأ()ظ/39""فعل

و[لترصوالخفشوالخدر"الرمد)2(:نحو[)1(البابذلكمنشيئاولا

!"وبابه،والعمى

فيانشدوقد"وافعل"فعللنستانفيهالحبفعلقلت)3(:

وهما:اللغتينعلىب!تين"الصحاح")4(

ارفقبالمرءالحبنواعلمتمرهاجلمنمروانأبااحب

ومشرقادنىمنهعياض!وكانحببفماتمؤهلولاووالله

":"الصحاحفيوالذيالمبرد)5(،انشدههكذا

!ومشرقعبيدمنأدنىكانولا:اء

فصيح،عربيوهوالنهشليشجاعبنلغيلانلبيتانوبالإقواكا)6"،

على"امحبوبوهومح!بلهفأناححا"احببتهفيلعتانانهمائبتوإذا

والشغل،كالشكرالثلاثيبمصدرالمصدرافيفأتوا،اللغتينتداخل

هجرواكأنهمحتى،كلامهمغالبفيالرباعياالفعلينمنواستعملوا

إلىجاؤوافلحا،الرباعيهجرواكانهمحتىبمصدرهواتوا،الثلاني

)21

)3(

)41

)61

"الخخائجا.منالحعكوفينبينما

.(...والرمدالحذر!نحو::ود()ظ

)ص/18(.الححبين":"روضةوالظر-،اللهرحمه-القيملابنالكلام

/11!.1).

)9/942(.!الخزانة"؟:وانظر)1/438(،":الكامل11في

.الزويح!كةتغيرالإقواءة
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بالحلالي،ي!طقوالمكائهمحتىالزباعيمنبالاسماتواالفاعلاسم

المفعولإلىوجاؤوااصلا،"حالث":يقولواولم"محب"،:فقالوا

"!حجوب"،ب(أق/122فقالوا:الاكثر،فياللاثيالفعلمنبهفأتوا

قال)1":كحانادراإلامحب:بقولواولم

المكرمالمحببمنزلةمئيغيرهتظنيفلانزلتولقد

أستعملواثم"حبجت"،منالمحبوبنكما"احببت("منفهذا

انهمعالمحبفيإياهاستعمالهممناكثرالمحبوبفيالحبيبلفظ

الدمحنةأ2(؟ابنقولالمفعولبمعنىمجيئهفمنعليهما،ئطلق

لحبيبآتهلمهـإنإليالحمىجانبمنالفردالكئيبوإذ

.لمحبوب:أجمما

المخبلأ3(:قول،للفاعلمجيئهومن

تطيسثبالفراقنفمئساكانوماحبيبهاللفراقليلىأتهجر

خدن،:مثل،حب:لل!حبيبقالواوربمامحبها،:بمعنىفهذا

اللهةرحمهفقولههذاثتهـاذا.وحبيبحب:مثلوخدينفخدن

"؛بالمحبوبالشغلعنعبارةهوإنمالاحببتبمصد!ليس"الحب

الرياعيالفعلعلىاجروهللثلاثيمصدرهىبل!قالكماالامرل!س

)21

)3(

!أ(.)صى/"ديوانه":،محلقتهفىلعنحرةالبيت

خطأ.وهوالزير"ابنلم:)ق(

21/113(.تحام":أبى"حماسةفيبائيةقصيدةضمنوالب

شواهدو"شرح384(،)2/ةدا"الخصائصفيوالبيت،المجنون:الحطبوعةفي

الكافية"و"شرح،حببمادة"العربو!لسان)1/924(،للقيسي"الال!اح

)2/778(.:مالكلأبن
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والسنتهمبالحبانفسهمأأ"ولوعلكثرةوهذاا،مصدرهعنبهاستغناء

اتلهما.عنبهاستغناءالمصدرينااخفمناستعملوابه

المعنىهذاقوةوهو،ذلكفيفلسر؛الفتحدونبالضممجيئهوأما

الشجاعليذلإنهحتى،إياهوإذلالهوقهرهالمحبنفسمنوتمكنه

فيمعروفهوكماله،ويستاسرلمحبوبهفينقهولأحديذللاالذي

المثابةبهذهكانفلماالوجود،عليهيدلوكماونثرهم،اشعارهم

الحركاتاقوىالحبحركهفإن،الضمةوهيالحركاتأقوىاعطوه

اللفظاليتشاكل؛اللفطةالحوكاتاقوىلمتحرك11حركاتاقوىفاعطوا

ضحه.إلىالحبوهومصدرهقياسأعنعدلوافلهذا،والمعنى

الذي(""الحبلفظعلىبمصدرهيجيكلااذكرهوافإنهم:وايفحا

اواالضمإلىإماعدولهممنبديكنولم)2"،للحبةجنساسمهو

الحب!وقوةقوته:احدهما؟لوجهيناولىالضموكانالكسر،إلى

معنىمافييوازيماالجحعمنالضمةب،أظ/39فيان:الثاني

السامعدلوافكأنهم،المحيوبعلىاوالارادةالهمةجمعمنالحب

.معناهعلىوقوتهوحركتهبلفظه

بحرفين:الحسحىهذافياتواكيفوتامل

،الصوتمبدافهي،الحلقاقصىمنهىالتنالحاءاحدهما؟

اا،أ)ق/23هوالذيالصدراصلمنالهمزةمخرجمن!ريبومخرجها

.وقرارهالحبمعدن

)1()ق،ة"وقوع"01

اثبته-ماوالصوأبالححبة"أو)ق(:داللححبة"،أظ(:)2(

526



م!ارجاخروهي،السفحينمنهيالتيب"الباء"()1(قونوهاثم

اشتملكما،ونهايتهالصوتبدايةالحرفانفجمع،وثهايتهالصوت

منالمحمتحركةبدايةفإنونهايتها،الحركةبدايةعلىالحبمعنى

بدايةصماحرفينلهفاختاروا،إليه)2(الوصولونهايتها،محبوبهجهة

النسيم،منالطفتجدهاالبديعةالنكتهذهفتاول،ونهايتهالصوت

ورقة.لطافةيناسبهابذهؤإلأتعلقولا

غانمغيرسالفافادرجأ3(بحشكذاليسويحكالطبعلكثيففقل

"احب:قولهممنوالحباتالملازمةمنالأصلفيواشتقاقه

:()فقاليثر،فلمبرك)"(إذامحب"فهوالبعيتر

احباإذالسوءبعيرضربضربابالقظيععليهخلب

خهعلىالقلبثابت،محبوبهلذكرملازفاالمحبكانفلما

لهاتخذقدزوالا،عنهيبغيولااثتقالأعمنهيروملا،عليه]مقيضا[)6(

سكنا:لهوجعلهوطتاقلبهلصويداءفي

يتغيزولايلويلاالعهدعلىوقلبهالراسياتالجبالتزول

جاؤواولما،واللزومالثباتعلىالدالالاسمهذااعطوهفلذلك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الثافي.الحرفوهو

.!الوصولإل!9:ود()ظ

نفسهيرقعلمنيضربفادرجي"بحثكهذا"ليس:قولهمالعربامثالمن

.(أ"1)2/:!الامثالةمجحع:انظر.قدرهفوق

."نزلة:(ق)

وهو"بالقفيل([ةوفيه292(/)1ة""اللسانفيكحا،الفقع!يمححدابو.هو

.--أيفحاالسوطةوالقطيع،السوط

)د(.منوالح!جتةمتيما!وؤا(ة)ظفي
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علىالدال"فعيل".لفظاستعمالهمغالبافياعطوهالمحبوبإلى

لموإن،لذاتهلهئابتامرالحبمتعفيقكونهوهو،الوصفهذاأن

فيموضوعالوزنوهذا)1(لا،امغيرهأ!بهسواء،حبحبفهويحب

بناءمنوهو،غيرهيشرفهلموإن!"شريف"المعتىلهذاالأصل

وخليموعظيموكويموقصيركطويلاللاارمة،الابتةالأوصات

بهتعفقلحنحقيقتهفإذ"مفعول"،بخلافوهدا،وبابهوجميل

"ومقتول،الضربعليهوقعلحن!"مضروب"إلاليسالفعل

منيوذنلما"محبوب"لفظكلامهماكثرفيفهجروا،وبابه"ومأكول

علىالدال"حبيب"لفظلهواختاروا،فقطالحببهتعلقالذيانه

بهقاممنإلىجاوواثملا،امالحببهتعلق،نف!سهفيحبيبانه

لوجهين:"حال!"دوذ"محب"لفظةفأعطوهالح!ث

علىفجاءأكثر،يهلنطقوالرباعيهوالاصلاناحدهما:

لأصلها

تكثيرمحلوالمحل"،"حابحروفمناكثراحروفهان:الثاني

تقلـل)2،01محللا

روضةهيوإنما،كتابفيتدهالاالتيالمعافيهذهفتأمل

هذامنذكرناوقد،والمنةالحمنولهفهمهاالوهابالعزيزمنحانف

أب(أق/23لغيرذاوجدناهلوما"المكية"النحفةكتابفيومناله

والمنة.الفضلودثه،والمدحالاستحسانمنحقهلأعطيناه

كونهعنيخرجهفلا؛احباب""ثلاثة:علىلهالشاعوجمعواما

أد(+منساقط."..وهو،"الوصف:قولهمن)1(

)ق(.منساقطتقللى!محللاتكثحرمحل،والححل)2(
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تقسيموهذا،ضروبوثلاثةانواعثلاثةالحبأذارادلأنهمصدزا؟

ونهاية،وتوسطابدايهللحبفاذ،صحيحتقسيموهو،نفسهللمصدر

وسميالعلاقةحب:هوالبدايةفحب،الحلاثةالأقسامال!تحاعرفذكر

الشاعرأأ":قال،بالححبوبالقلبلخعلققة3عا

المخلسكالثغامرأسكافنانبعدماالوليداماعلاقة

والتواضعالتذللوهوالتحلقحب49(،)ظ/:هو،المتوسطوالحب

الطفعلىوإيقاعها،رضاهمواعوتتبع،لهوالانكسار،للمحجوب

به.القلبتغلقبعديكونإنماوهو،التملقهوفهذا،الوجوه

ويذهبالعقلويصطلمالقلبيأسر)2"الذيهو.الخالثوالحب

إليهاوتمتنع،العبارةدونهاتنقطعالمحبةوهذهالقرار.ويحنعاللب

ابيالت)3":منفيهاولي،الاشاره

اماياينقلبنلمنايا1وفيهادونهاطوأوالموتإلاطيو!ا

المصدرهوالذيالحبجمعارادإنحاال!شاعرانلكباذفقد

يشبعلمفمن،المسألةهذهفيالكلامولنقطع.وضروبهانواعهباعتبار

الموفق.والله،ذلكاضعافالخحفة""كتابففيالكلحاتهذهمن

والسقمواسقام"،"سقم:قالوافقد:قحل"فإذ:قال)؟(كلامهعاد

.ذكرتكمااسملأنه]لا[؛الانواعلاختلافجمعفهذا،لسقممصدر

،1(

)؟،

)3(

الح(

منوالب،الفقعسيسعيدبنالمرارحو:

.(01/032،11/232)ة"نةالخزا11:فظراش

)د(.فيواهحلت"ياشر".()ظ

.الاخرىقيفيحمهاشى؟علىأقفلم

365(.)ص/الفكر":!نتائجفيالسهحليأي
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اعبارةفهو،السينبضتم"شقم"قالوا:قداليس!غفلةهذه:قيل

فيوهو،والثتغلكالدهنفصارالانساذ،يسقمبهالذيالداءعن

فخع.،الانواعمختلفذاته

علىفيج!،والعلةالسقمعنعبارةيكونفقدالمرضواما

يجمعءفلا،مرضةكقولك،امصدرايكونوقد،""امراض

.دليلها؟فحا،دعوى)1(الأمرينبينتفريقكا:قيلفإن

مصدرانهاحدعلىيخفىلاعرفا"يعرق"عرق:قولكقلنا:

يخفىلاالجسد،منسائلمائعسائلجسمهوالذيوالعرق،عرق

واحدا،اللفظكان!انالحصدر،هوالذي"العرق"غيرانهأحدعلى

"السقم"عى)2(وعبارةالمصدرعنعبارةيكون"المرض"فكذلك

تمييز؟اعرابانلهفيكونعرفا"زيد"تصبب:تقولهذافعلى،والعلة

اردت-إذامؤكدمصدراوأجلهمناومفعول-،المائعأردت-إذا

فهواالحصدراردتإذا)3"دفا"إصبعي"دميت:وكذلك-المصدر

اةمثل"دم"فهوالمائعالسىءاردتوإن،العمىمحل]الدمى[)4(

:(قال)بالمصدر،المائعيحمىوقد"يد"،

الدماتقطراقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعمابعلىفلسنا

الآخر:قولوعليهكالعصا،مقصورا()ق/124فهذا

)1(

)2(

)3(

)51

)ق(.منساقطهناإل!ا"...والعلة"الشقم:قولهمن

ت"عارة"ويكون:أق،

.إذا[(إواماد(:9و"إذا"،:وفيها(أقلمحيلجست"دما"

إ."النتالجمنوالاستدراك،الأصولمنسقطت

ووقعا)1/114(،":تعامبىأحماسةأنظر،الحريحمامبنلحصينالجب

خطا.وهو".اعقابنا.على9:الاصولفي
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جم!)1(اليقينبالخبرالذميانءفيتجرى

فصل)2،

-كمالحثيوعهبالمصدرالعائمالفعليؤكداذامتنعحيثومن

يخبراذيجزلم6-عينلهاتئبتلموانهالشيوعها،النكرةتوكيديمتنع

من:بخلاف،لهسراكانفعلمن:تقوللا،النكرةعنيخبرلاكماعضه

لضحنهعماالاخبارفجارخاصىفحلى"كذب("لأذ؛لهسراكانكذب

طويلا("،"عحلتولا:سريعا""فعلتيقولوا:لملمومنالمصدر،من

الحصدرمنالحالعلىطويلا"و"جلست!3(سريغا""سرتقالوا:كما

الححائعة.النكرةمنيكونولاالخاصىالاسممنالحاليكونكما

"فعلت:قلتكأنك،المطلقللمفعولنعتااجعله:قلتفإد

كثيرا".عحلاو"عحلت،سريغا"فعلا

شروطعلىإلاالمنعوتمقامالضحتإقامةيجوزلاقيل:

نكرةلمصدرنعتاسريعا""سرت:قولهمفليس4موضعهافيمذكورة

الفعلبدلالةالمعرفةحكمفيمصدرمنحالهوإنما،محذوفة

المسألة،هذهفصولفيللناظر)؟(الضماستقامفقد،عليهالخاصى

وجه.كلمنفيهاالقياسواستتب

لعلمت،مصدراهوأليسعلفا"،"علمتفيقولكمفما:قيلفإد

:وصدره،سليمبنبدالبنلعليبجتعصش)1(

م!ذبحناجحرعلىأئافلوول

نسبة.بلا254،)24/:"الأخاني!فيوالبجت482(،)7/:الحزانة"دا.انطر

.367()ص/:الفكر،"تايج!)2،

،"!حصلتتو)د،4""فعلت:)ق(31(

البعير.خفثواصله،الطريق:أي-المنسم-وبالنهون.العلامة:إجابا)؟(
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؟.والذبحكالطحنالأولمكسورجاءفلم

ب()ظ/49:تقولكمالحالمعلومعنعبارةيكونالعلم.قيل

"علمت"،مفاشتقالذينفسهالمصدرعنوعبارة"،العلم"قرات

لأنك،العلمبنفسمعلوملأنه؛لعلصتمفعولالمصدرذلكانإلا

فقدواحد؛بعلمعلمفانكوعلمبعلمف،فقدالشيءعلمتإذا

"،والذبح"الطحنوزنعلىجاءفلذلك،بنفسهمعلوفالعلمصار

المفعوليتناولفعلأاعلملا،فليلإلاالكلامفينظيرلهوليس

"تكلم":للمخاطبتقوللأنك؟والكلامالعلمإلانفسهويتناول

ولهذا+ذلكقبلينطقلموإنصاذقافيكونتكل!ت"،"قد:نمحقول

اجبت!")1(،"قد:عبدالحطلبابنيا:لهقاللماللأعرابيغ!الخجيقال

نفسه؟القولفتناول،الجوابعنوخبفىاجوابااجبتك""قدفكان

[أ"]الاخلاص*ا<أحذهوالفهقل>:نقولأنالتلاوةفيتعبدناولذلك

مصدرجاءلمفمنتفسه،ويتناولمابعدهيتناولأمر"قل"لان

وجاء."العلم"على"علمت"مصدرجاءكما"،"القيلعلى"القول"

يكونقدالقوللاذ"القبض"؛وزنعلىوهو"القال"علىايضا

"العلم"واما،الاولمفتوحالأصلعلىايضاوجاء،بنفسهمقولا)2(

إلاابدايكونلالانهمفعولا؛اوكانمصدزامكسوزاإلايجىءفلم

بعضفينفسهيتناولقدذلك،بخلافو"القول"،بنفسهمعلوما

01الأغلبوهو)3(،المفعولأب(24)ق/إلايتناوللاوقد،لكلام

)2!

)3(

أنسحديثمن)12(رقمومسلم)63(،رقمالبخا!جممااخرجهحديبفي

.-كهاللهرضي-

."مفعولأاا:()ق

"الحقول!.:"!النتائجلبعضفي
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جمعه،منمنعولذلك،سيبويهعندباسمفليس"الفكو"واما

لاالتيالمصادرعلىحملهافكار("،علىالفكريجمع"لا)1(:فقال

كالعلموهوهذا،خلافوالقصاصالخطباءاسمتهوىوقد.تجمع

فبمنزلة"الذكر"واما،محلهفيلهومشاركته،معناهفيمنهلقربه

منه.نوع)2(لانه!العلم

فصل)3،

.الأولالفصلمنبقاياوفيهبالهاء،المصادرمنيحددفيما

ولامحدودغيرمطلقاإلامصدرهعلىيدللاالفعلانتقدمقد

مطلقصفعولهيفإنما،"ضربة"ضربته)4":قلتإذاوانك،منعوت

ثمومنالمؤكد،علىزيادةصعناهفييكونلاالخوكيدلانتوكيد؟لا

"قعدتولا،كذلكسيرة:تريد،"حسنةسريعةبزيد"سير:تقوللا

بطللمومن،الواحدةالمرةعلىبلفظهيدللاالفعللأن"؛طويلة

تريد:("،منطلقظنثتها"زيد:قولهمنوغيره()النخاسأجازهما

عليها.يدللاالقعللأن"الظنة"،

جميعها،فييطردليسلمصادرفيفالتجددهذاتبتوإذا

غالئا؟التحديديقعففيهالظاهرةللجوارجحركةمهاكانفيماولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2002/).!الكتاب"في

.ا"ممنوع":()ق

!.!فائدة؟)د(وفي374،،-936)ص/:الفكر"تائج9

.!!ضربت:""الختائج

"إعرابصاحب،النحوىالعلا!ة،الحصريجعفرابوصححدبنأححدهو:

الوعاة":بغية9و(،101)1/الوواة":"إنجاهائظر:)"33،،ت،ويخرهالقراذ("

/1(.)362
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منه)1(الواحدبينالفرقيقعالتيالطاهرةاللأجناسمضارعلأنه

وكذلك،ونخلونخلةوتمر،تمرة:نحوالتانيث"،ب"هاءوالجنس

.وضربضربة:تقول

ا،ووجلوفرقوحذرعلم:نحوالباطنةالأفعالمنكانماواما

هذا:منشي؟فييقاللا،وشرفطرفنحو؟طبغاماكاناو

منماكانوكذلك.ظرفةظرفولا:،فهمةفهم:يقاللافغلة،

وقلوصفر،وكبروقضر،طال:نحووالقلةالكثرةعنعبارةالأفعال

فعلةء:فيهتقوللاوكحرع

بواحدةولي!صتالصفةعنفعبارةإ،الهرمفي"الكبرة:!ولهمواما

لالانك؛الضربمنكالضربةليستالكثرةوكذلكالكبر،من

كحزا.كثرةتقول

ا:يقالكحا،حمدة:تحديدهفىيقالاحسبهفما"حمدا("؟:واما

به،جمحنىبماالعلممعالثناءيتضمن"حمد"نبينهماوالفرق،مدحة

دونمدححمدفكلحمدا،يكنولممدخاكانالعلمعنتجزدفإذ

فعلهجاءالمحمود)6(بخصالالعلميتضمنكانحيثومن،العكس

فصار"مدح"،كذلكيجىءولمد"علم"،موازنابالكسر"حمد"على

نجدالمثمومن)ظل!591(،ونحوهكالضربالطاهرةالافعالفيالحدح

فلائااللهمدح:وتقولفلانا"،ربنا"حمدالمححنةفيولاالكتابفي

س!حانه:قالولذلك،لنفسهإلاحمد:تقولو،،فلانعلىواثنى

إمالهكلهفالححد،للاستغراقالمفيدةالجنسبلام(>آلحتددته

)1(

،2(

."!!ه:و)د(لما"الائج

.(!بحال:>ق(
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له؟العبادوحمدأستحقاق،لنفسهفحمدهاستحقافا،وإماملكا

يسغلمغيرههوحمدفلوله؟ملكلبعضبعضهموحمدا(12)ق/ه

نايسغولم،كلامهالحمدلان؛لهملكالحمد:ذلكفييقالان

!بغيرهتعلقوقدالاستحقاقجهةعلىإليهيضاف

لافلم،علمبماهوإنمالاوليائهومدحهلخاؤهاليس:قيلفإن

.حمدا؟يسمىانيجوز

بالمحاسنالعلميشضمنماإلاالاطلاقعلىحمدايسمىلا:قيل

يمدحفمانمامدحفإذا،سبحانهغيرهفيمعدوموذلك،الكمالعلى

حمدواذابنقصانها،اعلموهوالعبد،حقفيناقصةهيبخصل!

صفاته+كمالمنعلمبماحمدنفسه

باعتباروالمدجالحمدبينالفرقمنذكوهماليسقلت)1":

يحمدبماالعلميتضضنمنهماواحدكلفإنصحيحا،وعدمهالعلم

صفاتيعرفلممنحامذاولامادحايكونفلا،ويمدحهغيرهبه

كانالعلمعنتجرد"إن:قولهيصحفكيف؟والممدوحالمحمود

فصدقطابقفإن،علمبغيركلافاكانالعلمعنلجردإنبلمدخا"،

.فكذبوإلا

فلانا"،ربناحمد.والسنةالكتابفييجىءلمثم"ومن:وقوله

هوماالسنةفيجاءوقدفلانا("،الله"مدح:فيهماجاءواين:يقال

قولفيكماالمحامد،لمجرارهوالذيالئناءوهوالحمد،مناحص

به"أ2"؟،عليكمالثةاثنىالذيالطهورهذا"ماقباء:لاهل!يمالنجي

-.الق-رححهالقيملابنالتعليق11(

-)3"(!قمخزيصةوابن3551(،رقمماجهوابن)3/422(،أحمد:أخرجه21(
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لمنحمدهيمنعفمامتكرر،حمدوالثناء،عليهماثنىقدكانفإذا

.؟اعبادهمنشا!

اللهايححدهالذيانهمحمدا:غ!النبيتسصيةفيلصحيحثم

الححاءاهليححدهالذي:قالمنواما.المؤمنونوعبادهوملائكته

السفواتاهلحمدبل،تعالىاللهحمدينافيفلاالارضو)1"

السمواتاهلحمدهاللهحمدهفلحا،لهاللهحمدبعدله!رالا!ض

الأ!ض)2،.!رأهل

لمالمحمود،علىخاصاثناءالحمدكانلما)3(1؛وبالجملة

فيفالصواب،عليهيئنيكماخلقهمنيساءمناللهيححدانيححنع

ناإماالغير،محاسنعنالاخبار:يقالانوالحدحالححدبينالفرق

فإذ،وإرادتهبحبهمقروئااو،وإرادةثحامنمجرذاإخبارايكون

إخبا!فالححدالحمد،فهو،الثانيكانوإذ،المدحفهو؛الأولكان

اخبزاكانولهذا،وتعظيمهوإجلالهحبهمعالمحمودمحاسنعن

:قالإذافالقائلمجرد،خبرفإنهالحدحبخلافالإنشاء،يخضحن

كلعنالخبركلامهتضفنالحمد"لك"ربنا:اقالأولله"،"الححد

اافرأدمنفر؟لكلمتضمنمحيطجامعباسم--تعالىعليهيحمدما

)1(

)2(

)3(

منجماعهحديثمنوغيرهم62()1/:والدارقطني)1/155(،:والحاكم

الصحابة.

وحسنهوالحاكمخزيحةابنوصححه،بشواهدهاويصح،مقالسخدهوفي

921(.)1/".الرايةانصبفيالزيلعي

."...وأهلالسحاوات"اهلود(:)ظ

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..ينافي"فلا:قولهمن

."فاذا!:ود()ظ
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عليهيححدكحالكلإئياتيسحلزموذلك؟والحقدرةالمحققةالححد

الوجه،هذاعلىاللفظةهذهتصلحلاب()ق/125ولهذا،تعالىالرب

المجيد.الحميدوهوشأنههذالمنإلاتنبننولا

فشرهبهإلاحقيقتهتقوملاللحمدمقارناالمعنىهذاكانولما

هوبل،مدلولهبجزءلهتفسيروهو،والمحبةبالرضى!سرهمن

فعلهجاء-اعلم-واللهالسرولهذا،عليهللحناس!مقارنةومحية!ضاء

هوالذيالحبلتضمنه"حمد":فقيلوالغرائز،الطبائعبناءعلى

5،ونحو"وسقموحذر"فهممنواحقاولىوالسجايابالطبائع

ورنعلىجاءفإنه،المدحوهوذلكعنالمجردالاخباربخلاف

والطبائع،الغرائزمعانيمنمعناهلتجرد؟مدحه:فقالوا"قعلا"،

قولك:فيالثابتالانشاءوتامل،البديعةالنمتةب()ظ/59هذهفخأمل

هدهتحتتجدهكيفللها"،"الححد:وقولكالححد"،لك"ربما

لك"ربناولا:دله"،"المدحموضعها:يقاللاولذلك،الألفاظ

إخبازاالمحمودبمحاسنالإخبارمنلكذكرثماوسرهالصدح("أا"،

وتعظيمه.وإجلالهوارادتهبحبهمقترنا

تعالىاللهيحمدأنيصنعلاإنه:قولكمينقضفهذا:قلتفإن

يستحقولاشييتعاظحهلاتعالىاللهفإن،حلقهمنشاءمن

؟.عبادهمناحدايعظمفكيف،غيرهالتعظيم

ولكن،للمحبوبوإجلالتعطيمعنتنفكلاالمسحبةقلت

فمحبة،الذاتتلكخصائصتقتضيهمابحسبذاتكلإلىيضاف

تسخلزمالرسولحبةوكذلك،وتعظيمهإجلالهتستلزملربهالعبد

.الا"الحمد:(ق)(1)
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-ه)1،
وملوكوالعلماءالوالدينمحبةوكذلك،هـاجلالهوتعزيرهتو!يره

!اكرامه،لعبدهإعزازهتسحلؤمفإنهاعبدهالرلثمحبةواما،العدل

ا،اوليائهقلوبفيلهوالمهابةالتعظيموإلقاء،بذكرهوالتنويه،إياه

واهـاجلالأتعظيفاسمي،لعبدهوحمدهامحبتهفيثابتالمعنىفهذا

يسئم.لم

بذكرهمنوهاناقتضبكيفلرسله-سحبحانه-محبتهاالنترىالا

وغضب،غيرهمذكرعلىذكرهمورفع،والارضالسماءاهلفي

افيالعقوباتانواعبهوأحل،ويجلهمويوقوهميحبهملممنعلى

وأنصارهملمحبيهموالاخرةالدنيافيكرامتهوجعلوالاخرة؟!الدنيا

تعظيمهياليبالصلاةواولياءهعادهامركيفتر!لااو،وأتباعهم

هذاافليس؟!عليهوسلامهاللهصلواتفضلهموخاتمهمعلىوثعاء

01وتكريضا!2"؟!وإكرافاهـإعزازالهمتعظيفا

صبحاواستبانوالحدح،الححدلينالفر!لمظهرفعد:قيلفإن

0والمجد؟لئناءوبين)3"بينهالفوقفما،وجههوأسفرالمعنىأ(126)قلم

االفرقنذكرولكن،بصددهنحنفيمااطورناتعديناقد:قل

-اعني:الاربعةالمعانيلهذهجامغاتقسيفافنذكر،للفائدةتكميلأ

ةفنقول-اوالمجدوالثناءوالمدحالحمد

حيثمناعتبار؛اعتباراتئلاثةلهالغيرمحاسنعنلإخبار

حيثامنواعتباربالخبر.عنهالاخبارحيثمنواعمبار.بهالمخبر

)1(

)2(

)3(

أق(01لجستفي

)ق(-لجستفي

)ق(.منسقطتو""بينه
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الحمدإلىالتقسيميخشأالأولألاعخجارحيحسافحنالمخبر.حال

و]لجلالالعطمةاوصافمنيكونانإمابهالمخبرفإدنوالصجد،

فإنوتوابعها)1(،والاحسانالجمالأوصافمناووتوابعها،والسعة

لفطلانوهذاالحمد،فهو؟الثانيكانوإنالصجد،فهو؛الأولكان

قولهم:فمنه،والكثرةالاتساعمعنىعلىيدورلعتهمفي"مجد"

فهوالرجلمجد:ومنهعلفا،اوسعها:ايعلفا"،الدابة"اضجد

الث!ساعر)2":قالءالناسإلىو!!مانهخيرهكحرإذا،ماجط

بليلشمألتهبإذانبيلماجاتكونانب

والعفار")3(،المرخواستمجدنار،شمجركل"في:قولهمومنه

فيهما.الناركثرت:اي

ر)4(
و[لحمد،الثناءإلىلحقسيم1يخشانفسهالخبراعحارحيثومن

الثناء،فهوتكررفإنلا،او(متكزر)إماالمحاسنعنالخبرفإن

العطف،وهوالحنيمنمأخوذالثناءفإنالحمد،فهويتكررلموإن

فيالتثنية:ومنه،الثوبثنيت:ومنه،بعضعلىبعضهالشيءورد

.مرةبعدمرةعليهيحنيمنلمحاسنمكررفالحثني،ألاسم

أ،لي

2،لي

،3(

)4(

)5(

)ق(.منصاقطهناإلى"...من"او:قولهمن

الكافجه":"شرحفيمالكابنشواهدصنوالبيتاسد،بنتفاطمةةهى

ابيات.ضمن226(-5؟192/:إ"الخزانهفىالبغداديوذكره413()1/

446،.-)2/5؟؟"ةالامثال"مجحعةانظر

تفضجكفييضربوالحئل،الاشتعاليخرعالثجرمننوعوالعفاروالحرخ

بعض.علىالشيبعض

."مفوالم:،)ق

."-.شكرا.يقعاذ"إما)ق(ة
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ا")ظ/619المدحإلىالتقسيئمينشأالمخبوحالاع!بارجهةومن

لهحبباخبارهيقترناذإماالغير؛محاسنعنالمخبرقإذوالحمد،

،المدحفهو!الاالحمد،فهوالحببهاقتوذفإنلا،او!اجلال

عنهرواهفيماتعالىقولهتنزيلتأملثموميزها،الأقسامهذهفحصل

فيقول"،العالمين!بدله"الحمدالعبد:يقولحينع!يماللهرسول

علي"أثنى:قال"الرحيم"الرحمن:قالفاذا"،عبدي"حمدنى:الله

"مجدني:قال"،الدينيوم"مالك:قالفإذا.ححدهكررلانه("عبدي

)1(.

.والجلالوالعظمةبالملكوصفهفانهي".

لمعفؤاوالفوائدالأسرارهذهمنإلكساقهماعلىاللهفآحمد

فيلتجردولم،وطنهعنفكركفيهايسافرولم،عينكفيهاتسهر

إليك،وبزفعليكتجلىمعافيعرائسهيبل،مألوفاتكعنتحصي!ها

غرمها.وعليهغنحهالك،غيركعلىومهوهابهاالتمتعلذةفلك

فصل

المصادرمنحددب")ق/126ما"وكل:قال)2،كلامهإلىفلثرجع

جمحنىلاتقدمالذيالأصلفعلىيحددلموما،وجمعهتثنيتهتجور

إلاانواعهتختلفلا("،أنواعهتخخسلفاذ"إلا:وقولهم،ئجمعولا

مصدرعنلاالفعللفظمناش!قمطلقمفعوليعنعبارةكاذإذا

وزنوعلىبالكسر،"فعل"(وزذعلىتجدهولذلك،منهالفعلاشتيق

والذي"عمل"،:نحو"فعل")3"ورذوعلى"شغل"،:نحو"فعل"،

)1(

"2(

"3(

-.كهالله-!ضيهريرةبىحديثمن)593(رقممسلمخرجه

3(.لأ1)ص/الفكر،!"دائبمفي

ود(.)ظمنساقطفعل("وزذعلى"شغل،نحو
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وامالما،وقتل"ضرب:نحو"،"فعلوزنعلىتجدهماحقيقةمصدرهو

المصدر،هو،بالفتحف"الشرب"والكسر،والضمبالفتح"الشرب"

مفعولهوالذيالحدثعناصوالمشيوبعنعصارةبالضمو"الشرب"

الفعلاشتقالذيالمصدرمجرىفأجريفيهاتسعوربما،الاصلفيمطلق

."والفتحبالضم[5ه:]الواقعةاقمص<يثرب!ت!صن>:تعالىقالكما،منه

"الشرب"فإن،صارممنونبوةجواد،منكبوةهذهقلب)1(:

قال،ال!تصيينبكسرا""الشربفهوالمشروبوأما،المصدرهوبالضم

1[ه5]الشعراء:(ص-نصلومىيؤميشصببولكمشرب>الا:انا!طفي!حالى

تشربهونصيبوحظالماءمنقسم:تقولكما،المشروبهوفهذا

القياسهووهذا،يومكمفيتستوفونهوقسمحظولكلميوصها)2(،في

والحبللمطحون،والطحن،المذبوحبمعنىكالذبحالبابفي

للزوجةلعرسو،للمقسوموالقسم،للمحمولوالحمل،للمحبوب

جدا!كثيرةونظائرهبها،عرسقدالضي

كصاحب،شاربجمعيكونأنفقياسه؛بالفتح"الشرب"وأما

الجمعلفطواطلاق،كذلكيستعملوهووتجر،وتاجر،وصحب

ليس"فعلاا"فإن،جمعاسمأتهوالصواب،عادته!معلىجرئاعليه

بالوجوهالايةقىئتوقدمصدرصا،أيضاواصتدملالجموعصيغمن

فهوبالكسرقرأومنمصدر،فهولفتحاوبالضمقرأفمن31(،الحلاثة

وهو)4"،الفعلينبينالتشبيهيقعالاولوعلى،المشروببمعنى

.-اللهرحمه-الفيملابنالكلام)1(

"نوبتها".)ق(:)2(

.(19114/الحعاني":و"روح1/88(،)؟إ:القرطبي"تفسيرانظر)3(

.""الحفعولين:()ق()4
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التيالعطاشالابلبشربالحميممنشربهمشبهابالذكر،المقصود

أهيم،جمعوهو،تروىولامنهتشربداءوهو،الهياماصابهاقد

لاجلكسرةالضمةقلبواثموحمر،كأحمرالهاءبضم"هيم"وأصله

مشروبهمشبهأنهفوجههاالكسرقراءةواما"هيم".فقالوا:الياء

أعلم.والله،بهالريوعدمكثرتهفيالهيمالابلبمشروب

والطن،والوهموالعقلالفهمفإن:قيل"فإذ:قال،كلامهعاد

وأوهامأفهامفقالوا:جمعت،وقد،ذكرتمماوليستمصادر

.؟وعقول

)ق/1127(أجريتقدولكنهاوضعها،أصلفيمصادرهذه:قيل

وعنلازمةصفاتعنعبارةب()!/69صارتحيثالأسماء،مجرى

عقلأ"،البعير"عقلت:قلتإذاانكترىالاكالبصر؟)1(باطنةحاسة

لهاستعيرالذيالمعنىبهأردتف!ذا،الجمعالمصدرهذافييخزلم

]باطخة[)2(حاسةكانهللإنسانصارإذ؛جمعهجاز-الانسالطعقلوهو-

والسمع،مجموعالقرآنفيوردحيثما"البصر"أنترىألاكاليصر،

المصادربسناءمناصلهعلىالسمعلبقاء،الكلاماجودفيمجحوعكيو

بهيرادولأنهكالاسماء،"فعل"وزنعلىالبصرولكون،الثلاثية

بهأردتإذاتجمعهأن-ضعفعلى-السمعفييجوزوقد،الحاسة

لاولكنأفهام،علىالفهمتجمعكماالمصدرا،دونالحاسة

ونحوهاالاسحاعأوالأفهامتكونأنوهو،بشرطإلاذلاش)3(يكون

كانولوالزيدين"،و"أسماع("القوم"أفهام:نحو،جمعإلىمضافة

)1،

)2(

)3(

01!(ناطقةل:ود(،ظ

!النتائج[".منوالمثبت"ا!ناطقة:الا!ولفي

يجوز،.9)ق(:
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:تقولأنجارلماالمصدر،انواعلاختلافهوإنحاالجمعهذا

الصفةلأذ"؛علومهمو"عوفتالحسألة"،هذهفيالقومافهام"عرفث

محالها،اختلفتهـاذمتماثلةهيبلمتعلقها،اتحادعندتختلفلا

ريدوعلم،مثلانفهحاواحدبشي؟تعلقاإذاعمرو،وعلمريدفعلم

المعلومين.لاختلافمختلفاذآخربشيءوعلحهواحدبشيء

أنواعها،لاختلافتجمعلموالعقولالأفهامأنوالمقصود:

مفهومعلىافهاماتفاقعندوهي)1(تختلفلاحيثتجمعقدلأنها

والنحو،بالحسابزيدفهم:نحواختلافهاعندمفردةوتجيءواحد،

:تقولولكن"،بالعلومريدافهام"عرفت:فيهيقاللاوغيرهحا،

متعلقهواختلاف،متعلقهاختلافمعبالافرادريد،فهم]عرفت[

اختلافه.يوجب

كانحيثمنإلا"أفهام"على"الفهم"يجمعفلمهذا؛ثبت!اذا

وإذا،خمعاكثرين)2(إلىأضيففإذا،للانسانباطنةحاسةبمنزلة

اصلهفيكانوإن،الواحدةكالحالحةلانه؛يجحعلمواحدإلىأضيف

")3(،وضيوف!"ضيف،الاسماءمجرىاجريمصدرفىب،مصدرا

وصيود.وصيد،وعدولوعدل

لتأنيث]هي[بلللتحديد،فيهاالهاءفليست"العين"رؤيةواما

"رأئا"،فيهاالاصلوكاذ،والحمرةوالصمرة(كالكدرةالح؛الصفة

هذالا."وهي:)ق()1(

.اكئ!رة"اناصي:"و"النتائج،"كثيرين!:)ق،)2،

.""ضيفانتود()ظ)3،

.الصوابهووالصثبت"!القدرةإ"النتائج":ونسخالاصولفى)4(
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قولهنحو،العينإلىمضافاالأصلهذايستعملونإنماولكنهم

فيا!ستعملتضفلمفإذا13[.عمرانالأ(ألعتن>!آكلص:تعالى

.للفرقالاخرالمعنىفيالرويةواستعملت،المعقولالراي

بهتريدانإلايجمعولاجمشىلافمصدر"الظن"وأماب()ق/127

(اسألظنونابالله>وتظنون:تعالىقولهنحو،المطنونةالامور

مفعول-هذاعلى-فالطنون،كاذبةاسياءتطئون:أي01[.]الأحزاب

اعلم.والله.الأصلفيالمصدرهوالذيالظنعنعبارةلا،مطلهق

فائد-)1،

قسمين:"شحر"على

وهو،نكرةأواليويمكانمعرفةبعينهيومسحربهيرادأحدهما:

ولافاعلألاظرفااليوميكونأنبشرطمنونكيرظرفهذافي

:وجهانوفيهمفعولأ،

سحر:تريدفإنك،الإضافةمعنىمنفبهلماتعريفهأن:أحدهما

لماو"اكتع""أجمع"(فيحذفكمامنهالتنوينفحذف،ال!ومذلك

المعنى.فيمضافاكان

كأنك،المقدرةباللامتعويفهانسيبويهاختياروهو:الثانيوالوجه

أردت:افكأنك"سحر"ذكرتثمظرفا،وجعلتهقبلهيوفاذكرتحين

.اليومبذكر"واللامالالف"عنفاستغنيت،اليومذلكمنالذيالسحر

وبينأ()ظ/79"سحر"بين)2(الذيللفرقاصحالقولوهذا

)1(

)2(

375(.ص/):الفكر("!تائج

)ق(.فيليست
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فيمضاففهو،و"نفسه""كله":بمنزلةتوكيد"ا!مع("فإن"ا!مع"،

الحؤكد؛بذكرالضحيرإظهارعنواستغنىالمؤكد،ضميرإلىالمعنى

،بحالعنهمخبزايكونولا،لهتابغاإلايكونلا"الجمع"لأن

اضفتهفإنو"الجمل(1،"الفرس"بمنزلةلأنه"السحر"؛كذلكوليس

قالكما،باللاممعرفهووإنما،إليهالمضافإظهارمنبديكنلم

كرهت:لمحلتفلومفعولأ،لاظرفااليومكانلماكلهوهذا.سيبويه

رأسها.الشاةأكلت:تقولكمابدلأكان،سحرهالسبتيوم

لانهايضا؛ظرفاقبلهماكانإذايدلإنه:قلتمفهلاة!لفإن

كانإذاذلككانكما،الكلمنالبعضبدلفيكوذ،بعفاليوم

.مفعولا؟اليوم

فيمنهالمبدلويكونعليهيعتمدالبدلأنبينهماالفرق؟!ل

فيعموماكانبعدمابالبدلمخصوضاالفعلويكودأ،الطرححكم

إلاالأكليتناوللم،رأسها"السمكة"أكلت:قلتفإذا،منهالمبدل

"خرجث:كذلكوليسمأكولأ،يكونانمنسائرهاوخرجراسها،

لاظرفا"سحر(وجعلب"في"مقدرالظرفلأنسحر"،الجمعةيوم

ليسلانه؛حالهعلىيبقىبلايضا،ظرفايكونانعناليوميخرج

كما،عليهمعتمدفالكلام،ديهيوضعمايملأهأنالظرفشرطمن

المعنى،فياليوممناوسعهوومانعم،"سحر".ذكرقبلكان

منأوسعأ(أأق/28هووما،البومذكرفيهالذيوالعامالشهر:نحو

"سحر".فيوقعالذيللفعلظرفهذهمنواحدكل4كالزمانالعام

ظرفايكونانمنهاشيئايخرجلابالذكرسحر[)1"]ولخصيصك

"النتائج".منالمعكوفينبينما11(
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الةتجديدعنبهواستغنىأليوم،علىالكلاماعتمدفلذلك،للفعل

منه"،"السحراو")1(سحرهالسبتيوم"كرهت:بخلاف؟التعريف

فيه.البدلمنلابد)2(

يجامعلالأنهلتنوين؛رتفاععلةوبانت،الفرقبانفقد

زعم-كماالمضافحكمفيكانوإنمعناها،ولا"واللام"الألف

تنويخه.امتخ-أيضا-فلذلك-بعضهم

فلو،ظرفهوليومأردتهلمافإنك،وتمكنهتصرفهماحواما

رابطةكانتالظرفيةلأن؛اليومذلكمن)3(يكونأنعنخرجتمكن

يومبريد"سير:قلتفإذا،اليومذلكمنالسحوبانومشعرةبينهما

لعدميجزلم،الكلامسعةعلىمفعولاوجعلتهسحر"،الجمعه

يومبزيد"سير:فقلالمعئىهذاأردتفإن،اليوموبينبينهالرابظ

"الالفتقدرلالأنك؛بهيرتبطحتىمنه""السحراوسحر"(الجمعة

عنهما.يفنياماالكلامفيكانإذاالابهمايلفظالنغيرمن"واللام

تعرفبماتعويفهمنفلابدالأسماء،كسائرمتمكسنااسفاكانإذاواما

.اليومذلكمنيكونفلانكرةتجعطهأوالأسماء،به

برفعسحر("الجمعةيومبريد"سيراجازوا:فقد:قلتفإن

سحر"الجمعة"يوماصا:يجوزلافلم"سحر"؟ونصب"اليوم"

."سحر"؟ورفع""اليومبنصصب

وهو،معناهفيظرففهو-فيهاتسسع-وإناليوملأن:قيل

،1(

)2(

)3(

.!"الخضائج!والح!جت"سحر9:و)د،،"سحرا":(وظ)ؤا

"."النتائجمنوالح!ت،"يدل:الأصولفي

)ق(.منسد

546



ذاإذيحورفلا،عليه"السحر"يشتملولا"السحر".علىيستمل

هوالذياليومبمنزلةظرفايكونحتىمعنوئاتعريفا"السحر"يتعرف

التعريف.آلةعنمغنئاظرفاكونهمعاليومتقديمليكون،منه

فصل)1(

لسسحرمفار!ةفإنها،ذلكونحوو"مساء"،و"عشية""ضحوة"واما

فيلهموافقةوهي،بعينهليوماردتهاوإن،منؤنةكانتحيثمن

ب()ظ/79فيهااسماءهذهان:بينهمالفرقو.والتحكنالتصرفعدم

ساعاتهيالتيالأوقاتبهتوصفممامشتقةلانها،الوصفمعنى

اضحى""فرمن:قولكمنلضحوةوالعشاء،منفالعشي،اليوم

لونوهو"الأصبح"،منوالصباح،البياضتريدإضحيالط"و"ليلة

.،2(
وضحىوظلافا،عشئااليومخرجث:قلمتفاذا؟لونينبين

وصفهاساعةفياليومخرجتتريد:فإنماس!بويه)3(--حكاهوبصزا

لكبانفقدذلك،ثحوأومبصراًومظلماوقتاخرجتاوكذا،

اليومأجزاءهيب()لط/128النكراتوتلك،لنكراتاوصافانها

او:ا"،منهساغتاليوم"خرجت:قلتإذاانكلرىالا؛وساعاته

كيرووقتا""ساعةانإلامنودا،إلايكنلممنه"،وقتااليوم"مشيت

وإن،يتعرفلمولكنه،بالصفةتخصصاقد"وعشية"وضحوة،معين

"سحر"؛كانكما،"واللامب"الألفمعزفغيرلأنه؛بعينهليومكان

فلانعتهواما،عنهويخبركالأسماءيتعرفجامداسم"سحر"لأن

مقاميقامولامفعولا،ولافاعلايكوذلاالنعتلأن؛كذلكيكون

377(.)ص/الفكر":"نخائح)1(

)ق(.منسقطت)2(

1(115)1/الكتابإ:9)3(

54لأ



مخصوصة.شروطعلىإلاالمتعوت

حيثمنالمخاطبعندمعروفةالاوقاتهذهألش!:اقلتفان

ليومكانإذا"سحر"كانكمامعرفةتكوذالافلم،بعينهليومكانت

بعجنه؟.

منلا"واللام"الألفبحعنىإلاب!ححي؟"سحر"يتعرفلم:قيل

تعرفكمابصفتهالشيءالمخاطبتعرففقد،بعينهليومكانحيث

يعرفهحتى،وكذا"كذاصفتهمنرجط"رايت:فحقول،التعريفبآلة

"ضحوةوكذلك،نكرةذلكمعوهوالتعريعا،1إليهفيسري،المخاطب

ذكرلتقدمالصفاتبهذهالمنعوتذكرعناستغنيوإنما"،وعشية

كما،المعانيبهذهالموصوفةالأوقاتعلىمشتملهوالذياليوم

المعنى.انولاشك"،قائم"زيد؟قلتإذاالمئعوتذكرعنستغني

وكذلك:"زيد"،لأنهالرجلذكرتركولكن"،قائمرجل"زيد

الرجلهوزيداولكنصالخا،رجلاايأ1(:اصالحا"لحزيد"جاءني

هيالتيالأسماءهذهمنبسبيلهنحن)2"ماوكذلك،ذكرهعنفأغناك

ذكرهاعن-لههيالذي-اليومذكراغنىلأوقاتاوصافنفسهافي

لمايضادمومن"سحر"،فيذلكيكناولم،عليهلاشتمالها

تحكنهالأذ"،وعشيةضحوةالسجمعةيومعليه"سير:فتقول،تتمكن

حيننذترتبطفلا،الصفةمعتىمنهاويبطلالأسماءحيزإلىيخرجها

تقدصتقدأخرىعلةالعلةهذهإلىوينضاف،لهاردتهاالذيباليوم

الاصل؟فينعتاالظروفم!كاذماكلوكذلك"سحر".فصلفي

)ق،.منساقط"...ولاشك،"قائم:فولهمن)1(

"لحق"."النتائج":نسخوبعض)دتى()2،
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لاقريئا("4و"جلسستطويلأ"و"أقمترة"و"ذات[)!"!]صباح"ذا:نحو

.الظرفعنيخرجولايتمكن

نهارا"؛الـوم"خرجت:قلتإذا"نهارا":الفصلبهذاويلحق

ومثه.،والسعةالانتشاريريدشئت")2"بماالدم"أنهر؟منمشتقلأثه

بالإضافةكالنهارتفجرهموضعإلىبالإضافةلأنهالماء؛من"الخهر"

الماءمنتفجرفماويخسع،ينتشر)4(ما]النهار[)3(لأن؟فجرهإلى

اوسعمنواليومالضياء،فجرمنتسعوانتشرمابمنزلةوالخهر،

نهارأ"اليوم"خرجت:قولكفصار!ق/9112(،معناهفيالنهار

كلهافيهاالاشتقاقمعتىوعشسيها"،ظهرا()اليوم"خرجت:كقولك

تمكنها.وعدمتنوينهافيالنكراتالأوصافمجرىفجرت،بين

يالالفخصالنهر،منأوممع)ظ/891(النهاركانولما:قلت

النهر.دونالفمنفتاجوالنطقاتساعالمعطية

فصل)6(

فيهماالتنوينوعدم،علماناسمانفهماو"بكرة""غدوة"وأما

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

"النتائج".منوالحثبت"حاج"!:الأصولفي

من)3177(رقمماجهوابن،1225)7/توالخسائي2(،؟)28رقمداودأبوأخرجه

-.عنهاللهرضي-حاتمبنعديحديث

الحافظ؟قال،قطريبنومريفي،متكلمحرببنسماكسندهوفي

"مقجول".

!النتائغ".منوالمثبتالنهر"9ةالاصولفي

.!...!ينتشرتفجرما9:)ق(

!ق(.منسقطتالوم!خرجت:كقولك"نهارم

038(.)ص/الفكرإ:"نتالج
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و"عثية""ضحوة"بابعناخرجهماوالذي،والتأنيثللتعريف

معانياخواتهمافيكانكماوالبكور-الغدؤمعنىفيهماكانوإن-

وغيرهاالنعوتولاالمصادرعليهتكوذلابناءشياقدانهماالفعلى

،"")2لدبرانا"غئووكما،ههحاسباو"1(")غمرو"لماعمارة"غيركما،للعلمية

"ضحوة"اذترىالا،لمعناهاوتحقيفابالعلمحةإيذانا،اللبورمعنىوفيه

يشعتوالمصادرالمصادر،منو"ضربة"،النعوتمن""صعبةورنعلى

النعت،من"حطم"وزنوعلى"هدى"وزنعلىو"ضحى"بها،

قد،ذلكبخلافو"بكرة"و"كدوة"الأسماكا،تلكسائروكذلك

.المتقدمالفصلففارقتابيناتغييزاوالبكورالغدولفظعنغيرتا

"سحر"فيامتناعهيمثايةفيهماالتنوينامتاعفلعل:يلفإن

بعينه.ليوم

يكادونلالأنهمذلك؛خلافعلىيدلنالعربكلام:قيل

اولمنخير"الغدوةولا:الغدوة"،فياليوم"خرجت:يقولون

كسائرفالسحر"(،الليلاولمنخير"السحر:يقالكما"،الليل

بمنزلةاليوممنو"بكرة"و"غدوة("،وتعريفهتنكيرهفيالأجناس

وضحوةلسحرمخالفتهماتبينفقد،العاممنو"صفر""رجب("

الايامواسماءالاعلامالشهور)3"اسماءبمنزلةوانهماواخواتهما،

والجمعة.السبت:نحو،الاعلام

الفاعلمقامإقامتهمايجوزمتمكناناسمانفهماهذاثب!تماوإذا

)2(

)3(

خطأ.وهو"عمرو،:الاصولفي

2(.لأ1)؟/:ا"اللسان9:انطو،القمرمنارلمن

لا\الاشهـر9ت()ق
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ولاإضافةإلىيحتاجفلاغدورو((،الجمعةيومبزيد"سير:قلتإذا

فيهماالظرفعلى"،غدوةلجمعةيومبه"سيروتقول،تعريفلام

كله"،رجيالعام"سرت:تقولكما،اليومبعضلانهاجميحا؛

مى)1(بدلكأنهابرفعهما،غدوة"الجمعةيومبه"سير:أيضا:وتقول

مىالبعضبدلفيتحتاجكماالضميرإلىأيضاتحتاجولا،اليوم

"غدوةالسبتيوم"كره:قلتولو.المعنىفيظرفلأنها؛الكل

منه؛المبدلضميرإلى"غدوة"إضافةمنبديكنلم،البدلعلى

الخميسيوم"كرهت:كقولكفيكلون،بظرفليساليوملأن

(ب)ق/912دونالسحرهوالمكروهي!ن،البدلأردتإذا"،سحره

ظرفاتركتهإذااليومعلىيعودضميرعنيستغنىوإنما،اليومسائر

اليومجميعكان،لفعلظرفاكانإذااليومبعضلان؟حالهعلى

الفعل.لذلكظرفا

وقعإذاالفعلفإن،علماسملهالطروفمىكانماأنهواعلم

قلت:فإذا،الكلامسعةعلىمفعو،الظردثوكان،جميعهتناولفيه

السبت"سرث:وكذلك،كفهالوقتفيوقعفالسير،غدوة""سرت

ظرفلاالكلامسعةعلى)2(منعولكله"،والمحرموصفر،والجمعة

موضوعهاأصلفيهيولاالفعليطلبهالاالأسماءهذهلأن؛للفغر

منهاشيثاتجعلانأردتفإنأخر،معانعنعبارةهينما،زمان

السبت"يوم"سرت:كقولكإليها،وأضفتهالزمانلفظذكرتظرفا،

بدليل،إ،جميعهيتناولولاالشهرفيواقعفالسير،المحرم"و"شهر

.اليوموكذلكظرفوالشهر

م!)ق(.)1(سقطت

م!أق(.21(سقطت
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"سرت:كلهبهواقغاإلاالفعليكونلا"ومحا)1(:سيبويهقال

ورمضانفرجبهذا،ثبتواذا.كلامهمعنىهذا،وصفر""المحوم

كلامكفيكاناو،بعينهلعامب،)ظ/89اردتهاإذاأعلاماسماء

،نكرةالاسمصارذلكيكنلمفإن،إليهتضيفهاعامعلىيدلما

وجمعةالجمعةو"صمتآخر"،ورمضانارمضان"صمت:تقول

نكرةكان!إذا،عامكورمضاناسبوعكجمعةأردتإنما("،أخرى

"ضربت:قولكمنالنكرةتكونكماواحذا،شهؤاإلايكنلم

علىيدلما)3"يكونمعوفةكانوإذاواحدّا،تريدإنمارجلا("،

"المؤمن:كقولكواحدا،حينئذيكنلم،الاعواموتواليالتمادي

المعنى:إذ؛بعينه)3(لعامتريدهلالأنكمعرفةفهو"،رمضانيصوم

تدلقوينةالإيمانوذكر-التماديعلىعامكلمنرمضانيصوم

محسملهيكنلمهذاعلىيدلماالكلامفييكنلمولوالمراد،على

فيهالح(.أنتالذيالعامعلىإلا

لذ!أنزلرمفمانشد>:تعالىقولهإلىفانظرهذا؛ثبتوإذا

و"إذا(")رمضانصام"من:الحديثوفى[185:]البفرةائقؤهان(!ي!

ذلكفعليكونأن4ومحاالشهو.لفطبدونر!ضان(()6"،دخل

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

.(1/011):(("الكخاب

.بما،مقترنة9:أنها"الختائج"!حققواس!ظهر،بالأصولكذا

ا.واحدي!دالعام:ود()ظ

ذكر".لهتقدمعام"أو"الختائجإ:فيبعده

هريرةأبيحديثمنلأ(106رقمو!سلم)1"91(،ر!مالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)9701(رقمو!سلم)3031(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله-رضي
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أيضاومحالإعجارا،وأيينإيجاراأبلغالقرانلان،واختصارأإيجازا

منعادتهمنعلموما،لألفاظهتحريهمعالقرانلفط]غ!ي![يدعان

شريفةومعانجسيمةلفائدةبل،حكمةلغ!رذلكفيدع،بهالاقتداء

الموضعين.بينالفرقاقتضت

"صمت:يقولواأنطائفةفكرهتالبابهذافيالناس!أرتبكوقد

،الكتاب"113()ق/ذلكواستهوى"،رمضان"شهرةبل"،رمضان

اسم"رمضان:عباسابنإلىمنحولةبروايةذلكفيبعضهمواعتل

:يقولوبعضهمالشهر،إليهاضيفولذلك:قالوا")1"،اللهاسماءمن

وبعضهم،بذلكالكراهيةوتعلقالحر،وهوالومضاء،منرمضاذإن

القران.بلفظواقتداءاستحبابهذاإن:يقول

وحذقه،لعلمهالنسائيعبدالوحمنبوالمسألةبهذهاعتنىوقد

صمتاورمضاذدخل:يقالأنجوازباب"السنن")2(:فيفقال

"من:المخقدمالحديثواورد)3(،البخاريفعلوكذلك،رمضان

(".رمضانصام

ناتقدمفقد،النكتةهذهفيوالتحقيقالحكمةمعرفةاردتواذا

)1(

)2(

)3(

(102)؟/":"الكبرىفيوالجمهقي!7/53(،،الكلامل(:فيعديابنأخرجه

ابىعنالراويمعشريأبيعديابنوضغفهمرفوعا،هريرةابيحديثمن

عنصعرأبيعنروي"وقد)؟/135(:"الفتحإتفيالحافطقال،هريرة

ضعيفين"طريقينمن!الحمنمجاهدعن!روي،اشبهوهوكص!بنمححد

ولم،هريرةابيقولمنأنه2(لح)1/9العلل":دافيحاتمابوورجحاهـ.

.عباسابنروايةمناجده

".رمضان:!صضانلثحهريقالانفي"الرخصة:وفجه013()؟/

ومن4رصضانشهرأو!ضان:يقالهل"باب:وبؤب135()4/"ت"الفتحمع

واصحعا".كلهرأى
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ولاجميع!ا،يتخاولفانهألاعلامالأسماءهذهعلىوقعإذاالفعل

اصلهالذي،اليومأوالشهرلفظيذكرحتىب"في"مقدراظرفايكون

الظرفية.فيلهاصلفلاالعلمالاسموأما،ظرفايكونان

فيهأنرلالذىرمضانشئهر>:سبحانهفقولههذا؛ثبتواذا

اكثر:اوفائدتان"أفيهأ[51":]البقرةأن(ائقزه

لاقتضى"،القرانفيهانزلالذي"رمضان:قاللوانهاحدهما:

وهذا،سيبويهقولمنتقدمكما،جميعهعلىالانزالوقوعاللفظ

منها،ساع!فيمنهواحدةليلةفيكانالانزاللان؛المعنىخلاف

علمغيرهوالذيالشهر)2"ذكرفكانالشهر؟،جميعيضخاولفكيف

السيريكونفلاكذا"،شهرفي"سرت:تقولكما،للمعنىمواففا

الشهر.لجميعمتناولا

"،القرانفيهانزلالذي"رمضان:قاللواثه:الأخوىوالفائدة

ناتقدمقدإذ؟بعينهشهيرعلىمقصوراوالتحظيمالمدححكملكان

م1الاعوتواليعلىتدلقرينةبهتقترنلمإذامتلههووماالاسمهذا

العاماوفيه،انتالذيالعامإلامحملهيكنلمفيها،هوالتي

كما-الحقيقةفيالهلالهو-الذيالشهرذكرفكان.قبلهالمذكور

الشاعر)3،:قال

تيماالطفرقلامةملوالشهر-.ة

)1(

)2(

)3(

)ق(.مد
)ق(.صنيسقطتالثمهراذكر"فكان

!صدره:،نسبةبلا013()1/":الحديث!غريبفىالخطابيذكره

!!ثق!علىنجدمنابدان3،
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الحعطيم)ظ/991(هوالذيالحكملحعليقمقتضيا،الهلاليريد:

مع،كانعامأيفيكانمتى،الاسمبهذاالمسمىوالشهربالهلال

لملأنه؛الموطنهذامثلفيمعرفةيكونلامثلهكانومارمضاذان

اخرمنوهيال!قرةسورةفيالايةانترىالا؛بعينهلعاميرد

"رمضان:قلتولو،بسنينذلكقبلأنزلالقرانكانوقد،نزلما

كاذ؟رمضانايلك)1":لقيل،سلففيماتريد:ريد(1،!ه!ج

تريدحتىالرمضانات")2(،منرمضاذفي"حج:تقولأذولزمك

سبق.كمابعينهعاما

الايامفىالتبيينوهوالشهر،ذكرفي:تالثةوفائدةب(*ق/135

تبينولا،ونحوهوبالشهربالايامتتبينالأياملان)3"،المعدودات

فلاعلمايضاوهو،أخرىمادةمنمأخوذلفظلانه،"رضان"بلفظ

فيهوالذيالشهرفيكرحتى،المعدوداتالايامبهتبينأنيخجغي

إليه.تضافثممعخاها

فائدةالشهرحذفففيرمضاذ"،صام"من]ع!ي![:قولهواما

قاماوصام"من:قالفلوالشهر،لجميعالصيامتناولوهيأيضا

والصيامالقياميتناولولمب"في"،مقدرأظرفالصار"رمضان!هر

>ف!:قولهمـلالسعةعلىمفعولالحديثفىفرمضان،جميعه

>إ،قيد:إلىيحتجلمظرفاكاذدولانه2[؟]الحزمل:(الل

قليلأا*؟*(.

)1(

)2(

،3(

ذلك".!بعد*ق(.

تطلقكما،والعامالسخة-الشهرتلفظةعن-مجرداب!!مضان(المقصودلعل

.الاسبوعبهاويرادالجحعة

)ق(.حمأخظ
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مقصورا("رمضانصام)1""من:قولهيكوذانفينبغي.قيلفإن

معرفةيكونإنماإنه:قولكممنتقدملما،فيههوالذيالعامعلى

بعينه.لعاماولعامكاردتهإذاعلفا

قرذلكلخطاب؟العمومعلىرمضاذ"،صام"من:قوله:قيل

!مضان"،عامكلصام"من:قولكبمنزلةفصار،عامكلولاهل

يه[)2"]افترنتفقدأعطيحك"،سحزايومكلجئتني"إذ:تقولكصا

اتضحوقدعام"؟"كلذكرمنابوتنوبالتحاديعلىتدلقرينة

هذهتأملبعدبيـهمامافرقفهمتفإذا.وا،يةالحديثينبينالفرق

باسرهاالدنياجميعالفائدةهذهعندكتعدللمثموتدبرها؟الفصول

نصنهذاشكرها.واجبعلىالحستعاذواللهقدرها،حققد!ته!افحا

:قالاثم،بحروفهالسهيليكلام

)3("فصل

كالمصدر،لفظهعليهيدلفيماإلاالحقبقةفييعمل،الفعل

نحو:هذه،منلواحدصفةكانفيحااو،ابهوالمفعولوالفاعل

االحالصاحبهيالحاللاذضاحكا""!يدو"جاء!سريغا"،"سرت

هوهذهمنواحدكل؟والبدلوالتوكيدالخعحتوكذلك.الحعنىفي

لفظه؛عليهدلفيماإلاالفعليعصلىفلم،المعنىفيالأولالاسم

و"ضاربا""ضريا"اللفظهذااقتضى"ضرب"قلت:إذالأنك

المعنى،فيالفعلهولأنهالمصدد؟علىدلالتهوأقوىو"مضروبا"،

)2(

)3(

.بعدهمايدلل["!النتائجمنوالحثبت،،"قام!بالأصول

"النتائجأ.منوالاصلاح4الأصولفى!حرفة

387(.)ص/:الفكر""نتاثج
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منه،النوعتبيينأوالتوكيدتريدأنإلاالفعلمعذكرهفيفائدةولا

مناقوىالفاعلعلىالفعلدلالةنةمعنه،مغننالفعلفلفظوإلا

وجهين:منبهالحفعولعلىدلالته

"فعلنحو:،وخصوصهبعمومهالفاعلعلىيدلانهأحدهما:

عمؤا"،زيد"ضربفخحو:الخصوصواماعمرو".و"عملريد"،

سبحانه.الفاعلهواللهيكونانالا"،عمراًزيد"فعل:تقولولا

والحركة،الفاعلحركةهوالفعلأنلآخر:1)ق/1131(و[!جه

الفعليكونانفوجببمحلها،متصلةهيوإنحابنفسها،تقوملا

ضمميرفجعلوا"ضربت"،]قالوا؟لمومن،بحفعولهلابفاعلهمتصلا

لعمرو"،زيل!"ضربةقالواثم[)1(ومن،الفعلحروفكبعضالفاعل

لاموبغيرتارةباللامالحفعولإلىفاضافوهعمؤا"،زيدو"ضرب

بالانفصالتؤذنللاملانأصلأ؛باللامالفاعلإلىيضيفوهولم،اخرى

ينفصللاكحالفظا،الفاعلعنالفعلانفصاليصحولادب(،)ظ/99

".معنىعنه

والمعروفنطر،لعمرو"زيل!"ضرب؟قولهصخةوفيقلت)2":

تعالى:قولهنحوبالتاخير،الفعلضعفإذااللامبهذهالاتيان

"انا:نحواسضاكانأو3؟[؟ة]يوصف<"**لعبرونللرءياكنت!إق>

في)3(العامللضعفلزيد"،ضربك"يعجبنيأو:لزيد"،ضارب

للماء"،"شسربت:يقولونيكادونولا،باللامدعمالمواضعهذه

)1(

)2(

)3(

النحائج".9منوالاستدراك،الأصولمنساقطالمعكوفينبينما

-.الله-رححهالقيملابنالكلام

العواكلإ."لضعفب)ق(:
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للخبز")1".و"اكلت

علىولامعينا،الفاعلعلىيدللاالفعلفإذ:قيل"فإذ"قال

لم"ضرب":قلتإذالانكمطلفا؛عليهمايدلوإنحامعينا،المفعول

"."المضروبوكذلك"،ضارب"علىيدلوإنحا،بعينه"زيد"علىيدل

بهذامضحروئا"،ضارب"ضرب:تقولحتىيعمللاانينبغيوكاذ

يقتضجه.ولاالفعللفطعليهيدللا"زيد"لفظلان،اللفظ

الضاربفيالمخاطبعندفائدةلاولكن،ذكرتكماالأمر:قيل

تضمنهحا،قدالفعللفظلأن؟المطلقالمفعولفيولا،المطلق

الفعل،فيهفعمل،لهتبييناالمطلقالاسممكانالمعينالاسمفوضع

".بغيرهوليس،المعنىفيهو)2"هولأنه

امقتضيةالخطاباصلفيالألفاظهذهيضعلمالواضعقلت)3(:

لاالعقلمنالحطلقاقتضاءجاءوإنمامطلقا،ومفعولأمطلفافاعلأ

ومفعولفاعلمنلمعينمقتضياتوقحعهاإتماو[لواضع،الوضعمن

الأن؛بحالهوطلبهااقتضاؤهاكانالمعينبهايقترذلمفما،لهطالبة

المعين+علىيقعانإنماوالطلبالإخبار

إضافتهاايصحلملمحينمقتضيةؤضعبقدكانتفلو:قيلفإن

وضعتانهاعلممعينكلإلىوإضافتهانسبتهاصحفلما،غيرهإلى

ا.للحطلقمقتضية

سمبيلعلىوالمعين،البدلسبيلعلىالمعينبينالقرق:قيل

."لخبزا...ءلماا)ا.()ق(1)

ود(.)ظفيليستالثانجةا"هوا)2(

-.الله-رححهالقيملابنم3الكا)3(
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إنها:قيللونيلزمإنماوالسؤال.مقامهغيرهيقوملابحيثالتعيين

سبيلعلىالمعيتاتمنلمعينمقتضيةكانتإذاأما.لطثانيمقتضية

أعلم.والله،السؤالذلكيلزملمالبدل

إليهيصلفلاالأشياءهذهعدافما،قلناهماثبت"واذا:قال

و"الظرفمعه""المفعول:نحو،حرفبواسطةإلاب()لى/131الفعل

ماو،بلفظهعليهيدللالانهالدار"؛في"قحتنحو:"،المكاني

ولابلفظهعليهيدللالفعللانايضا؛فكذلك،الزمانظرف)1"

علىوبلفظه،الحدثأنواعاختلافعلىببنيتهيدكوانما،ببنيته

وإن"الكتاب")3"،أولفيسيبويهقالوهكلذا،نفسه)2(الحدث

اخر)؟(.موضمعفيتسامح

حركةوبينبينهارتباطفلا،الفلكحركةفهو؛الزمانواما

"فعلتقالوا:نهمإلا،والمصاحبةالاتفاقجهةمنإلاالفاعل

الفعلبهايتورخللزمانوضعتاسماءونحوهاليوملأن(1؟اليوم

بصيغتهاواكتفىبها،المرادعلمالمخاطبسمعهافإذافيها،الواقع

أغنىولاالاضمار،لفطيكفلمأضمرتهافإنالجار.الحرفعن

يوم.فقلت،ولغيرهللزمانيصلجالاضمارلفطلأن،الحرفعن

وإنلأنها؛الجمعةيومفيخرجما:تقولوقد،مهخرجماالجمعة

عنيخبركما(،عنها)يخبرفقدللتأريخموضوعةاسماءكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

،5(

"لفظ".ود(:)ظ

الموضعين.فيلاالحديثلا:()ق

(/1.)2

.الكتابهذااولفىإليهالإشارةتقدمتكحا(،15)1/

".اليومذهب:"فخقول:ا"النتائجفيبعده
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الأمكنةلان؛واقوىاكثرالححدودالمكانع!اي!خبارانإلا،الحكان

قالوا؟ثمفمن،ذلكبخلافالزمانوظووفوعضرو،كزيدا!حخاص

الدار")1(1."جلست:يقولواولم،"اليومفىو"سرتالحوم"أ)سرت

فصل)2(

)3(الفعلإليهتعدى11()ظ/"ألحفعلمنمش!فاالظرفكانفإن

!"قبل"وذلكعنها،يخبوولاتتمكنلاالصفةمعنىفيلانه؛بنفسه

لفظمنوهي،المقابلةمعنى"قيل"فيلأنمنك"؛و"قريئاو"بعد"

المعمدر؟صفةمنهوالمعنىوهذا"بعد"،لفظمنو"بعد""قيل("،

من"قبل"فيفما)3(زيد"،جلوسقبل"جلست:قلتإذالأنك

"قبل"عناي!خباريمتنعولم،جلوسكصفةفي)5"فهوالمقابلةمعنى

عنهمايخبرقدوالدهرالزمانلأنمحدود؛غيركالنحيسسامنو"بعد"

امتثع:وانمامرة"،الدهرفي))قمت.تقول.محدودينغيروهحا

ذكرناها.التيللعلة"،قبلكلمحي"قمت

امتناعم!و"عشيه""كدوةا"فصلفيتقدمماالنحوهذاومن

نحو:أ6"،الوصفمعنىمنفيهالصا،التمكنمنالأسماءتلك

هذهانقدمحاقدكتاوإنوضخى"،و"عشيةوظلافا"بصرا"خوجت

الوعاءإ.حرف"بغير:"النتائج"فيوبعدها.ود()!فيليستالدار""جلست()1

ص/938(.)الفكر(1:"نتائج)2(

"الحفعول".)ق(:)3(

كان".لافما)ق(:)4(

.)م!([ةإلى""الائجمحققوأصلحها،الأصولفيكذا)!(

هو:الذيالاسمإلىراجعالوصفمعخىمنفيها"وما"الالج":فيبعدها)6(

954(.)2/تقدمماوانظر(".الفاعل
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قدالأوقاتلأنانفَا؛قلناهبمناقفلمافليس،للأوقاتاوصافالمعان!

الفلك،هيفالأوقاتالحقيقةفيماومجازا،المعانيبهذهتوصف

لوصف.حاملأيكونلاالعرضلأن؛معنويةبصفةتوص!لاوالحركة

لانمرة"؛و"ذاتيوم"ذإت"خرجتأأ(:الفصلهذاومن

كأنكونحوها،للخرجةوصفوضعهااصلفيأق/1132("ذات"

حد،ويومفيإلايكنلم:أييوم"،تذخرجة))خرجت.قلت

عليها،الجاردخوليجزولم،النصبالافيهايجزلمثمفمن

خثعم.لغةغيرفيمسماء"و"ذا"صباح"ذا:وكذلك

.مصدرا؟الاصلفيكانتإذاظرفاالنحويوناعربهافلم:قيلىفإن

واحدا،يوماتريدانكعلميوم"،"ذات:قلتإذالانك:قيل

اعربوهثمفمن،الذاتمعاليوملفظإلايبقولمالمصدراختزلوقد

.تقدممااللغةفي)2(المسألةوسرظرفا،

فهي؟الزمانمرورمنواحدةفعلةبهاأردتفإن"مرة"واما

قولك:مثلالمصدر،من)3"واحدةفعلةبهاأردتوإن،زمانظرف

لمالأنك،بالمرةعنهاوعبرتمصدر،فهي،لمية:ايمرة"،"لقيته

تقمولمبهمررتشي؟بمنزلةصاربالدوامتصلهولماللقاءقطعت

،الزمانمرورمنلانها؛حقيهنةفاللفظظرفا،المرةجعلتفإذا،عنده

فيكون،مرةمررت.تقولانإلامجارفاللفظمصدراجعلتهاوإذ

حقيقة.خد

)2(

)3(

."الوصف":)قا(

".اللغةفي!وسزهوالائج(:ود)ظ

193(.)ص/:الفكر"!تائج
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)1،1فصل
]وازاء،وتحتوفوق،وامامكحلفكجل!ست؟القبيلهذاومن

معنىفيعندكلأن[)2(؛وعندكقربك:وكذلكوحذاء،ويلقاء

الراجز)3":قال"العند"،لفظمنلانها،القرب

عندهفتطيرالحبارىحتىولدهيحبقدشي؟وكل

الفظفيمأخوذةانهاخافيغيرالألفاظوهذه،جنبهإلى:بأ

"فقت"،منوفوق"تقدمت("،منوقدام"خلفت"،منفشلف،الفعل

لمأنهمإلاسائرها،وكذلك،قصدت:اي"اممت("،منوامام

فعله.اميتالاصلفيمصدرولكنها"تحت("،منفعلايستعملوا

فيو"بعذ"أ!"قبل"صارتفقد،كذلككلهافيهاالأمركانواذا

فلذلك،الوصفمعنىكفهافيهاوصار،وقريب]وكعشي[،الؤمان

وصفأوللحصدروصفهوفيحايعملكما،بنفسهفيهاالفعلعملى

فلا،المعنىفيالموصوفهوالوصفلأن!بهالمفعولاوللفاعل

تدللالأنهامعناها؛فيماهواوالثلاثةهذهفيإلاالفعليعمل

عنها،الاخبارليمتنحلمأنهلكبانفقد،تقدمكماعليها،إلابلفظها

بينهافردتىلالانه؟قالوهكماالابهامجهةمنعليهاالجاردخولو،

يدللاب(هـ1)ظ/0إذعنها؛الفعلدلالةانقطاعفيالمبهمغيرويين

فلك،حركةعلىولامحدودهاعلىولامبهمهاعلىبلفظهالفعل

)د(.منساقطهاإل!("...الزمان"مرور:قولهمن11(

!النتائج".منالحعكوفينبينما21(

)2/227(،المستقصى(9:1و،لطابي)1/93؟((1:الحديث"كريبافظرة)3(

)3/803(.و"اللسان،ة
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وعلىمطلفاالفاعلكانإذاوفاعلهمصدرهعلىبلفطهيدلوإنما

كذلك.بهب(132)ق/المفعول

للوصفمعنىيوو"فرسخ"؟"ميل"فيالفعللفطفاين:قيلفإذ

؟.واسطةبلافيهوعحلحرفبغيرإليهتعدىقدوالفعل،فيه

مقدارتييينلا،المسيمقدارتبيينوالفرسخبالحيلالمراد:قيل

"سرت:قلتفكأنكخطا،عدةعنعبارةالميلفصارالارض،

المصدرإلىإ،الحقيقةفيالفعليتعدفلموكيت"،كيتعدتهاخطا

ألفو"مشيتا"ضربةألف"ضربت)1":كقولك،معلومبعددالمقذر

،خطوةمحةوخمسالافثلاثةعنعبسارةالميلىانترىالا،"خطوة

نامنأصلناهماينكلسرفلم،مراتثلاثذلكأضعافوالفرسخ

الخطىمنالمقدارهذاسحواوإنماذكرنا،ماإلىإلايتعدىلاالفعل

نصئافرسخكلثلث)2(رايسفيينصبوذكانوالانهم"ميلا"؛والاذرع

عددراسهفييكتبونثمكيير،أنهإلا،بهيكتحلالذيالميلكهيئة

ءتخطوهماومقدارمشوهما

بعفأسفارهفيمرعبدالحلكبنهشامان)3"ثابتبنقاسموذكر

الاعوابيوكانمكتوئا،فيهكمالحيلفىينطرناعوابيافأمر،بحيل

وثلاثة،وخلقة،محجن"فيه:فقالإليه!!"،رجعثمفيهفشظراما،

)1(

)2(

)3(

)؟(

."قلتكأنكة:(أق

ود(.)قم!سقطت

لحديث1وبالفقهالعلماءمنمححد،بوالسرفسطيحرمبنثابتبنقاسمهوة

"الدياج:انظر)203(،لمنةشاباتوفي،الغريبفيالدلائل،9صاحب،واللشة

)،1/563(.و"الير":)ص/223(ع":المذهب

إ.إليه"نظر)ق(؟
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معناه:وقالهشامفضحكالقظا"،كهامةوهامة،الكلبةكأطباء)1(

.اميال.خمسة

عملثمفمنمصدر،وهو،المشيمقاديرالأميالىانلكوضحفقد

مفعللانه،ريد"مكاذ"جلست:نحو،المكانفيعملثثمومن،الفعلفيها

والموضع،الموضععنبهعبرمصدروضعهأصلفيفهو،الكونمن

0حرفبغيرالقبيلهذامنشي؟فيالفعليعملفلا،الوضعلفظمنأيضا

"كتابفيالخليلقولهوالكونمنأنه،مكانفيقلناهوالذي

فيفقالواللزومها،الاصليبالحرف"الحيم"شبهواأنهمإلا")2(العين

افيذلكفعلواوقد"فعال"،وزنعلىكانهحخى"امكنة"،:الجمع

.و"تمسكن"""تمدرع:نحو،بالاصليالزائدسب!وا،كثيرةألفاظ

ولكنه،الفصلهذامنفليس"،وشمالكيحينك"جلستواما؟

"،شمالكوعنيمينك"عنأرادو[؟،المتامعلحلمالجارمنهحذفمما

امنفهو،فنصبالفعلفتعدىالجارخذفثم)3"،الناحيتين:اي

منالفعلتضمنهلماالحرفخذفوإنحاالخير"،"امرتك:باب

:الكلامفمعنى،يحينك"عن"جلست:قلتإذالانك؛الناصبمعنى

ذلك.ونحو،وحاذيتهيمينكقابلت

11(لحافصل

بالحالونعني،بنفسهالحالإلىالفعلتعديالبابهذاومن

"1(

)2(

"3(

؟"16(.ص/):"القاموس19.اطباء:وجمعه،الضرعحلحات:الطبي

؟".11)5/

."رحتنلجااة:"ئجالتا9

؟93".)ص/ةالفكرإ"نخائج
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)ق/1133(صفةاو،المفعولصفةاو،ضميرهفيهاالتيالفاعلصفة

كسانحبثمنالموصوفهيالصفةلأنفيها؛عمللذيالمصدر

سريعا""سرتنحو:وذلك؛الموصوفهوالذيالضميرفيها

النحوهذافيالفعليعملفلمقائضا"،و"ضربتهضاحكا"،و"جاء

الفعل؛عليهيدلالذيا،سمكيرالحاللأنحالأ؛كانحبثمن

بواسطةإلاالفعلفيهايعمللمالحالبلفظصرحتإنانكتر!الا

زيد"جاء:تقولو،ضحك"،حالفيزيد"جاءنحو:،الحرف

زيد"جاء:تقوللاولذلك"زيد"،غيرالحاللأنضحك"؟حال

الافيه"جاء"يعملفلاالمجيكا،وغير،غيرهلأنهضحكا"!

)ظ/1011(هوالضاحكلأن؛فيهعمل"ضاحكا":قلتفإذا؛بواسطة

كانحيثمنلاأيضا،فيهعملمشئا"،"جاء:قلت!اذازيد.

كانحيثمنولكن"زيد"،علىيعودفيهضميرلالأنهلزيد؟صفة

فييعملكما"جاء"فيهقعمل"المحيء"،هوالذيللمصدرصفة

المصدر.

بلفظهفيهيعمللمفإنه،أجلهمنالمفعولفيعملهواما

أئاروالقب)1"،النفسأفعالمنباطنفعلعلىدلولكنه؛عندي

الذيالحصدرفيعاملأالباطنالفعلذلكوصارالظاهر،الفعلهذا

ولذلك،عليهدالالظاهروالفعل،الحقيقةفياجلهمنالمفعولهو

شعرائط:بثلاثةلامنصوئاأجلهمنالمفعوليكونلا

مصدرا.يكونان*

.الظاهرةالجوارحأفعالمنيكوذلاوانقي

قلت،.!ولاود،:)ظفيتحوفت)1(
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.ذكرهالحتقدمالفاعلفعلمنيكونوأنفي*

اءةترا"جاء؟قلتولو"،ورغبةمنكخوفازيد"جاءنحو:

نالكبانفقد،ظاهرةافعاللأنهايجز؛لمللكافر"؟و"قتلاا"للعلم

ردجاء:قلتكأنكحتىخفيا،باطناكانمايطهرإنماالمجيكا

فهذهذلك،اشباهاوالحرصأوالرغبةأوالخوفبحجيئهمظهزا

الحعنىفيمفعولاتفهي،الباطنةالأفعالتلكتبديالطاهرةالافعالط

منأجلهمنبمفعولطجئتفإذتتضمنها)1(،ماعلىدالةوالظاهرة

نحو.،بحرفإلاإليهالفعليصللم،ذكرناهالذيالقبجلهذايخر

أعلم.واللهكذا"،اجل"مناولكذا""جئت

الظاهروالتكلفالتعسفهذاإلىبهضرورةايأدريماقلت)2(:

معمولاكانلوهذافإذاللفظأماا!معنىولالفظايصحلاالذي

بهلتلفظواونحوه،والمحبةالخوفيظهر:قولكوهومقدر،لعاكل

هوولا،قرينةولاسياقمنعليهدليللافإنه،كلامهمفيمرةولو

ممتنعة.إضمارهفدعوى،إضمارهفيصحالكلاممقتضى

:عديدةوجوهفحنالحعنىجهةمنفسادهواما

،بحالالمعنىهذاببالهب()ق/133يخطرلاالمتكلمأنمنها.

لمحبتك،فظهراررتكلك":محبة"ررتك:القائلببالطيخطرفلا

الله،منخوفيمظهزاتركه:"اللهمنخوفاهذا"تركت:بقولهولا

.تقديرهإلىئحتاجأنمنأظهروهذا

؛ومقصودهحقميقتهع!الكلامخرجذكرماالتقديركانإذاأنه:الثاني

)1(

)؟(

.!تخصب!ا):!ئجلنخاالمأ

-.اللهرحمه-القيملابنالخعليق
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:قالإذافإنه،علطالباعثةالفعلعلةهوأنهعلىدللفيهيبقىلاإذ

ناعلىذلكيدللممثلأ،"اللهمرضاتابشغاءمظهرا"خرجت

"مظهرا)1(:قولهلان؛اللهمرضاتابشغاءالخروجعلىلهالباعث

مسألةمنالحالمتألةفأين،الحالهذهفيخرجحت:اي،حالكذا"

.لاجلهأ2،؟!المفعول

وافاعليةعلةإماوهي،الفعلعلةهولهالصفعولان:الثالث

خوفا،ذلك"فعلب:تقول،الصفعوليةعلىينتصبوكلاهحا،غائية

اسبابفهذهشخا"،الإنفاقعنوامسكجبئا،الحربعن)3"وقعدت

:وتقول،منهالمقصودةالغاياتهي(الحأنها،والتركالفعلعلىحاملة

مطلوبةغاياتفهذه"،صيانةوحبستهإكرافا،وزرتهتأديبا،"ضربته

منهالمخاطبطلبالفعلذكرإذافالمعللهذا؛ثبتإذا.الفعلمن

الأفعالفيوالغاياتالاسجابطلبمنالنفوسفيلصاعليهالجاعث

منالمرادوهو،الغايآاوالباع!ذكرفإذا،غائباوشاهداالاختياريآ

الفعل،علىلهوالباعث،وغايتهمقصودههوهذابأنمخبراكانالفعل

له،حدثهوالذيالفعلكافشضاءلهاللفظيالفعلاقتضاءفكان

الله)ظ/1.أب(بحمدوهذا،لأجلهواقعاكانكما"لهأنصبهفصح

)6".فتأمله،واضح

)1(

)2(

)3(

)!(

)5(

)6(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...لم"مئلاةقولهمن

".أجله"مش)ق(:

."..وقعد.خوفاذاك"فعلمسا)ق(:

"لأنها".)ق(:

)ق(.فيلجست

)ق(.من

56لأ



إفصل
عليهحملهاكان،للالسملارةصفةالحالكانت"إذاقال)1":

إلاللاسملارمةغيرللفعلمساويةكانتواذابها،اولىالنعتجهةعلى

منمشتقةلأنهاحالأ؛تكونانصلح)2"بالفعلعنهالإخباروقتفي

مشتقةإلاتكودلا)3(ولذلكعنها،يتحولإلااصفةتكونفلا،التحول

فيلكن،ستتقةغيرتجيءوقد،ثابتةغيرحركةالفعللان؛فعلمن

:ايرجلأ")4(،الطكلييتمثل"وأحيافا!و:كقوله،الحشتقمعنى

فيا"رجلأ":فقوله،الرجلصورةفيمتصوزاويعودحالهعنيتحول

صالخا"،رحلازيد"جاءني:قولهموأما،الصو!ة"بهذه"مخصورا:قوة

حالا،"رجل"كانما"صالخا"ولولا،اللحالالاسموطأتفالصفة

12[.:]الاحقافقساناعرشا(">:تعالىقولهوكذلك

،مقيدةأ(134)ق/:أربعةالحالأقسامفيكونهذاوعلى(:قلت)

وموطتة.ومؤكدة،ومقدرة

اكتثيوهلاالموطئة؟فيالجامدالاسمذكرفائدةوما:قيل"فإن

فيها؟.بالمشتق

علىدليل،الموطنهذافيبالصفةموصوفاالاسمذكرفي:قيل

"جاءني:كقولكوليس،لهمستمرةوانهالصاحبها،الحالهذهلزوم

!1(

،2(

،3(

)ص/6913.الفكر(:"نائجفيالسهيلياي

اصح".9ود(:)ظ

01لماوكذلك!:،لنتائجا،

!م)6!رقمومسلم)2،،!قمالبخا!ىاخرجه،الوحيصفةحديثمنقطعة

.-عخهاالله!ضيا-عائشةحديث

للشهيلي.الكلاميعودثمالقيملابنالتعليق
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دائم.غيروالفعلى،الفعللفظغيرفيهل!"صالحا"لان،صالخا"ريد

ذكر.فلذلك،دائموهو"رجل"لفط،صالخا""!جلأ:قولكوفي

وليستحالأيكوذاذ>قساناعريما<:فييصحكيف:قيلفإذ

.يجرط؟لمعربيا"،اوقرطنيارطيا"جاءني:قلتلوولهذامنتقلأ،وصفطا

لا>مصحدق(فيالضميرمنحال>لساناحمتيا<:قوله:قيل

من>مصحدق(فيماالحالفيلعاملونكرةلأنه>كحت(،من

والاسم،الحالهذهفيلكمصدقانه:المعنىفصار،الفعلمعنى

الصفةبهذهموصوفيغيركانوقد،قديم-الحالصا!بهوالذي-

الرسل،منخلاوم!وعيسىموسىعلىلفظهلامعناهأنزلحين

يديهبينولمالهمصدفا!محمدعلىأنزلحينعربياكالطوإنما

.الإنطكالوبرح،الحالمعنىفحهأوضحتفقد،الكتابمن

الايةمعنىوليسإشكالأ!الاشكالزدتبلكلا،قلت)1(:

انتصابوصطت"كتاب"،منحاللساناعرطسما(>:وإنما!إليهذهبتما

وصفتإذاوالنكرةوصف،قدلكونهنكرةكونهمععنهالحال

بها.يبتداططانيصحكما،بالصفةلتحطصصهاالحالعنهاانتصب

له،مصدقأنهريبفلالك"،مصدقالمعنى"إن:قولهواما

-تعالى-اللهكتبمنتقدملمامصدقاطنه:الايةمندالمرولكن

آل!نب(م!يدي!حتئصامصدقابالحقلكتفااليكوأنزئآ>:قالكما

اقكئفعديدثنزل"ط*أ+االقيولملئهو!لاإلهلاللهأ"-لصا>:لوقا[4":]الصائدة

أنزقةكتتثوهذا>:وقال،3[-1:عمران]ال(يديةئينلمامصدقابالحى

قولاختار)ذالسه!لىعلىالردوفه-الله-رحمهالقيم،بنالطويلالتعليق)1،

الكللأدة.
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فياطردكيفترى]افلا29[؟:]الانعاميدتيما<باتط!مصد!امبارك

اناالناسوباتفاق[)1"،يديهبينلمامصدقبأنهالكحابوصفالقران

مصدقايكونالطريقوبهذه،الكتبمنتعذمهل!مامصدقالمراد:

كتابهذا:يقالانمنصدقهعلىالدليلفيأبلغويكون،ع!ي!للخبي

بصحةوشهدوصدلمحهاالمتقدمةالكتبطابقإذافانهلك،مصدق

ناعلىدلمنها،[قتباسولامواطأةكيرمناللهانزلهممافيهاما

ابهاجاءالذينكما،صادقا()!/201)2(رسولبهجاءالذي

.واحدةمشكاةمنمخرجهاوان،كذلك

جاءوالذيهذأ"!!:القرانعليهقرىءحينالحجاشيقالولهذا

صادفااموسىكانفإذا:يعنيا!احدة")3(،مثممكاهمنيخرجموسىبه

امشكاةم!شيئانيخرجانالمحالمنإذ؟كذلكفهذاحقوكتابه

حفاوالاخرمحضاباطلأاحدهماأ"!ب(134)ق/ويكونواحدة

صدقافالقرآنوالحنافر.التباينغايةمعإلايكوذلاهذافانمحضا،

علىاالدليلفقام،بهجاءوبمنبهبشرتوهيالحتقدمة،الكتب

جهةومنبه،تقدمهمنبشارةجهةمنمغا،الوجهينمنصدقه

فتامله.،لهومطابقتهتقدمهلماتصديقه

ضحنهفيإذ؛القرانفيالمحنىهذامايتكرركسيزاولهذا

،االطريقبهذهع!محمدنبوةبصحةالكتابيناأهلعلىالاحتجاج

ا.حذفهاوالصواب""قالود(:)ظفيوبعده)ق(،منساقطبينهماما)1(

[".الله!!سولود(:أظ)2(

قوجمما،وسندهطويلحديثف!302(-102)1/:المسخد"إفىاححدأخرجه)3(

018(3101/الم!د":"شوحفيشاكراححدوصححه

)ق(.منسقطت)4(
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بمثلجاءإذالأنه؛اللؤومبطريقغيرهمعلى-أيضا-حجةوهي

عندمنانهعلىدلواحداحرفامنهميتعفمانكيرمنبهجاؤواما

]ما[بمئلمجي!هفيلكالطتقذممنرسالةانكروالووحتى،الله

صحةعلىودليل،تقدمهمنورسالةلرسالتهإثباتبه)1"جاؤوا

ينالأنيحكنلابأمرجاءقدالثافيلان؛الرسولينوصدقالكتابين

ولاكتائايقرألمأمييليعلىفجاء،منهالبعضولااصلأبالتعليم

وانتمبينكمنشأبل،الكتاباهلمناحداعاشرولا،بيمينهخطه

علىالادلةأكبرمنفهذا،واقامةوظعتاوسفراحضزاحالهتشاهدون

بينبرهانوهذا.قدرتهمفيولاالبشر،عندمنلش!بهجاءماان

تقدمه،منتصديقبهجاءماتضحنوقد،الشمسبرهانمنابين

صحد!اعلىوبيناتهاللهحجحف!طابقت،بهالبشارهتقذمهماوتضمن

فلم،الخخة)2"وقامتالحقوثبتالمعذرةوانقطعت،ورسلهانبيائه

والصد.الاعراضاوالححضالعنادإلالكافريبق

كيروكان،قديمالحالصاحبهو7الذالاسمم"إن:وقوله

وعيسىموسىعلىلفظهلامعناهأنزلحينالصفةبهذهموصوف

جميععنالكلابيةبهنفردتالذيالأصلعلىمنهبناءهذاوداود"،

والزئوروالإنجيلالتوراةمعافيأنمن،الارضاهل)7"طوائف

ولافيهااختلافلافالعينحد،ومعنىاللهكتبوسائر)"(والقرآن

الواحد،المعنىذلكعلىالدالةالعباراتوتتكررتخعددوانماتعدد،

ود(.)ظمنساقطهخاإلى."..يخر"من:قولهمن)1(

)ق(.من"وقامتالحق11)2(

)!(.فيليست)3(

لأالفرقان!.ود(:)ق)!(
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بالعبريةعنهعبروإن،التوراةنفسوهوقرأ!لاكاذبالعربيةعنهعبرفان

وهوإنجيلا،كانبالسريانيةعنهعئروإن،القرآننفسوهوتوراةكان

.!إالكتبسائروكذلك،التوراةونفسالقرآننفس-ايفعا-

سيخذكرها،تندفعلابرهانا)1(تسعونبطلاثهعلىيقومقولوهذا

والإنجيلالحوراةمعانيتكونوكيفإ)3"،المصرية"الاجوبةفيالإسلام

)3(0!-
تقاربهولاتدانيهلاعربتإذاتجدهاوانتالقراذ،معانيلمسهي

انزلتعالىاللهإن:يقالوكيف،إياههيتكوذأنعنا(135)ق/فضلأ

ما؟!العباراتهذهبغيربعيخهوعيسىوسليمانداودعلىالقرانهذا

الخعبيريختلفواحدمعنىكلهاتعالىاللهكتبمعانيإن:يقالكيف

الح!يشهددعوىإلاهذاوهلعنه؟!المعبرالمعنىدونعنها

قوانا،صارتبالعربيةعنهاعبرإذاالتوراةإن:يقالكيفامببطلانها!

ظاهزاتميزاوالفاظهب(201)ظل!بمعانيهالكلامسائرعنالقرآنتميزمع

الأصل.ذلكعلىبناءمهالجوابفهذا؛وبالجملة.احدفيهيرتابلا

الاشحقاقفيهايسترطلاالحؤكدةالحال:يقالأنالصحيحلحواب1و

لتاكيدبهاأتيفانمامقصودها،ينافيمماالتنفلبلو[لانتقال،

)11

)2(

)3(

)ق(:"سجعون".

ثمالكبرى!"الفخاوكضحنطغ،الإسلاملشيخا!الضحعيميةكتابالمقصودلعل

نونيته:فىالقيمابناشاروإليه0علميةرسالة،مجلداتثلاثةفيطغ

بالنفسانىقالمنعلىر!لهفج!اتسعينيةوكذاك

الوجدإذذاالنفسكلاماعنيبطلانهبيختوجهاتسعون

الفتياعلىالمصريةا،عتراضاتجوابأ1بععواذ:اخركتابالإسلامولشيخ

؟92،)صى/256،تيمةإ:ابنلسيرة"الجامعانظركبير،وهوداالحموية

.)353

"على(".ود(:)ظ
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ا!ملا،فيهاأ1"والانتقالالاششقاوالوصفمعنىفلا،وتقريرهتقدمهاما

هذه:تقللمفالعربوالا،اصطلاحينحويتعبير"حالا"وتسميتها

الخحاةوانما،لازموصفوهيحالاسميتحوهاكيف:يقالخى،حال

موجبةالاصطلاحيةالحادثةتسميتهماتكون!العجبفياللهحالا،:سموها

؟وقال،الاسمهذابغيرمسمسماهافلووالاششقاق!االتنقللاشتراط

هذايلزمهاكان،معرفةبعدجاءنخإذاالمعرفةمنالقطععلىنصبهذه

الشوفيق.وبادده،الجوابمناعتمدهماضعفلكيانفقد؟السؤال

[19:]البقرةمصدلمحا<ألحقوهو>ةقوله"واما:قال)2(،كلامهعاد

معناهايكونأنالمؤكدةالحالومعنى،مؤكدةحالانهاحكموافقد

"قم:نحووذلك،المعنىفيالمؤكدهوالخوكيدلان؛الفعلكمعنى

واما:.الحقيقةفيالمؤكدةالحالهيهذهمعروفا("،زيدو"اناقائفا(1،

:قاللانه؛مؤكدةبحالفليست19[]البقرة:مصدقا<لحق>وهو

معنىفيليسمعهملحاوتصديقه19[]البقرة:(لماممالم>مصدقا

مكذباولالفلانمصدقا[)3"يكون]انالحقشرطمنليسإذ؛الحق

مصذقا<>ولكن،لغيرهمصدفايكنلموانحقنفسهفيالحقبل،له

ورآء؟<بماويتهفروت>:لعالىقولهمنالحجرورالاسممنحالهنا

والمعنى:.أيضاالحالمعنىفيجملةلج(وهو>:وقوله19[:البقرةأ

معكم،لمامصدفا:اعني؟الحالهذهفيوهووراءهبصاتكفرونكف

،حالفالجحلة؛"اليكمحسحااميروهوزيذا"الحتشتملا":تقولكما

ود(.صنظلداقط!...التخفل"بل.لمحوله!ن)1(

.93(لأ)ص/:"العتائ!(")2(

.""النتائجمن)3(

لعدها.والتمخيلا،يهفيالمعخىلوافقلما!اتشتم:قالولد،"و"النتائجا،صولفيكذا(لحا
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الحالموضعفيالتيالجملةتقديمفياوالحكحةبعدها،حالو"محسنا"

االحالموضعقيانهالتوهماخرتهالوانكو)مصدقا!"محسنا":قولكعلى

لوانكترىالاب()ق/135و)مصدق(."محسن"فيالذيالضميرمن

تويد:انكإلىالوهملذهبامير"،وهوإليكمحسنازيذا"اتشتم:قلت

اللبس.وارتفعالمراداتضحقذمتهافلما،الحالهذهفيإليكمحسنا

اسورةفيالخيخرىالا4وفي،الآيةهذهفييطرداخرووجه

يدته(بئنفامصدقاال!هوالكمثمنألتكأوحتنا>هـالذ!:فاطر

دلتما!نيهايعملحالاههنامصدقا<يكونانوهو31[]فاطرة

قط"واللام"الالفلأن"؛واللام"الألفعنهاالمنبئةالاشارةعليه

الدار"لمنأ1":سيبويهحكى،الاشارةاسحاءعنهتنبىءعماتنبىء

[لاستقرارفيهايعمللاحالبايها")3("مفتوحا:فقولك،بابها"مفتوخا

وتصحيحالمقصود،المعنىخلافذلكلأن؛"لمن"بهي!علقالذي

"الالفابذكرفاستغنىبابها"،مفتوحاالداراهذه"لمن:المعنى

النظر،إلىبالإشارةالمخاطبوتنبهمشيرانهالمخاطبوعلم("واللام

.الحالقيعاملأعليه]ال!منبه[)3(المعنىذلكوصار

"هو:يقولكأنه31[]فاطر:مصذقا<الحق>هو:قولهوكدلك

والكتببالعقولومعروفقديمالحقلانمصدقا"؛)؟"الحقذلك

إذاكما،الحالفيالعاملعلىالاشارةانبهتاشارفلحا،الصتقدمة

.(61-2121/ة!لكتاب"افى(1)

)ق(.منسقطتبابها"مفتوحا:"فقولك)2،

+ا""النخائجمنوالم!بت،1الاصولفيتحرفت)3(

والمثبتهو"،الحق"ذلك!"ق":."،..الحقهو"ذلكود(:)!فيالعبارة)4(

الن!ائج".1من
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فكأنك6النظرعلىالمخاطب)1(الاشارةنبهتقائفا"،ريد"هذا+قلت

هو]ليس[)2"داذا"هوالذيألاسملأنقائفا"،زيدإلى"انظر:قلب

وذلك،الحالفيالعاملالحعنىعلىومنيهمشعدولكن،العامل

"انظر".هو)ظ/3011(الحعنى

قمت"،"اليوم؟قولهمالاشارةعن،واللام"الالففسيهاغنتومما

بالالفاكتفيتقحدت"،و"الان"،فعلتو"الليلةجئب"،و"الساعة

.الاشارةاسماءعنواللام

بالتاكيديريدونمالمامؤكدة"حال:النحاةبقولالمرادليس:3(قلتأ

منالمرادالتأكيدمناخصهناكلهالمبوبفالتأكيدالخوابعأ4(.بابفي

الجملةلمضمونلحقررة1المؤكدةبالحالمرادهموإنما،المؤكدةالحال

معنىيكنلموان،عنهينفكولاالعامليفار!الاالذيالوصفبذكر

عطوفا"،ابوك"زيد:كقولهموهذا،بعينهالجملةمعنىهوالوصفذلك

يلارمهابماتسعرابوتهذكرولكن،اباهكونهمعنىليسعطوفاكونهفإنه

31[فاظر:1<يديهلمابئنمصدقال!>هو:قولهوكذلك،العطفمن

بعضا.بعضهتصديقيلازمهوالحق،حق")يديهلينمافإن

:يقال"،لفلانمصدقايكونانالحقشرطمن"ليس:وقوله

تصديقعنهانفكاكلالزومايلزمهالحقبللمسللتنا،بنظيرهذاليس

فهذا.حفاكونهجهةمنهوالحقمنيديهبينمافتصديقبعضا،بعضه

)1(

)؟(

)3(

)؟(

)5(

)د(.منساقطهاإل!"...العاكل"على:قولهمن

الس!اق،ليسخقيمزيادة

ء-اللهكححه-القيملابنالتعليق

لما.نعلمواا":(ق)

)ق(.منسقطا"يديهلينما"فإذ
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لاانه:والحعثى.فافهمه"مؤكدةحال"إنها:قولهممعنى)ق/1136(

كونهفإن،الجملةلحضححونمقررةوهي،الصفةهذهعلىإلايكون

نفسه.فيحفالكونهومبينومؤكامقرر،الئابتالصعلومللحقمصدقا

بماوبدروت>:قولهفيالمجرورمنحالى"إنها؟قولهواما

فهذا"،معهملمامصدقابهيكفروذ:والمعنى19[!]البفره<ور6ء!

حيثالقرانفيالحالمعنىهوليسلكنصحيحاكانوإنالحعنى

الموظن،هذافيدعواهيمكنهذاانوهب،المعنىبهذاوقعت

لحقهوالكعثمنإلتكأوحينالذ!>هـ:تعالىقولهفييقولفكيف

.!اواحدوالنظموالكلام31[]فاطر:يدته(بئنلحامصحمدقا

>هو:قولهمنحالا>مصهدقا<جعل)ا"معفالحعنىوايضا

جعلإذافإنهالمجرور،منحالاجعلإذامنهواكملابلغ<الحق

حال،بهكفرهمفيعيهمتوجهقدالإنكاريكوذالمجرورمنحالا

المجرور،منحالأ!كونانحالا،كونهوحال،معهملمامصدقاكونه

منحالأخعلوإذا،الحالوهذهالحالهذهفيبهيكفرون:اي

حعاكونهحاليهيكفرون:الحعنىكانلحق(،>هو:قولهمضمون

للتصديقالمستلزمةاحوالهاعظمفيبهفكفروا،معهملمامصدفا

معهم،لماوتصديقهنفسهفيحفاكونهاجتماعوهوبه،والإيمان

المعنىوهذا،واقبحأغلظيكون!هالوصفيناجتماععندبهفالكفر

وحالحفا،كونهحالبهيكفرون؟قيلإذافيماتجدهلاوالمبالغة

النحاة4قوفصحجدا،بديعفإنهفتامله.معهملمامصدفاكونه

اعلم.والله،الايةفيوالمفسرين

".الحقإجعل)ق(:)1(
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(1)ئدةفا

اسئلة.عشرةفيها،رطحا"منهاطيببسزا"هذا:قولهم

.؟كانخبرعلىأمالحالأعلى،ورطبا""بسزاانتصابجهةما:احدها

.صاحيهما؟هوفما،حالينكاناإذا:الثافي

اسمام،التفضيلأفعلهوهل،الحالينفيالعاملما:الثالث

ذلك؟.كيراو،الإشارة

معمولتقديملزم،التفضيلافعلالعاملجعلتمإذاانكم:الرابع

"،احسنمنك"ريد:امتناععلىواقعوالاتفاق،عليهالتفضيلافعل

.الحاليتقدملم"منك"يتقدملمهـإذا

لاومتى،حالينفيالواحدالعامليعملانيجوزمتى:الخامس

.؟ذلكضايط(ب!ظ/301وما،يجوز

3.لاامجميغاالحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهل:السادس

؟.المشتقكيرفيالحالتصورتكيف:السابع

بقولهم:ب(!ق/136الإشارةوقعتشيءايإلى:الثامن

."؟.."هذا.

هاالحصنفورادطاسئلةسبعة!.4()ص/993-:للسه!ليالفكرادنخائجفي)1(

تحريرا--كعادتهالسهيلياجوبةوزاد01(4،!1،وارقامهاأسئلةثلائة

الأجوبه.هذهاخرفيقالماقالاحلهومنوتكحيلأ،

الجلاذ-لخف!حهونس!بتهااجوبتها،اختصارمعالعشرةالاسئلةهذهنقلثم

أتحفةوسماها:342(،!4/336-[":النحويةوالنظائرالال!صباه9فيالمميوطي

رطبا".منهاطيببسراهذاةقولهمفيالنجبا
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"كان"خبرعلىمنصوبورطئابسزاإن:قلتمهلا:الئاسع

كله؟.هذامنوتخلصتم

المنصوبانالاسمانيكونانالمسألةهذهفييشترطهل:العاشر

شيتينبينيقعانيجوزاو،صفتينباعتبارواحدلشيءاسمين

عنبا؟.منهأطيبئسراهذا:نحو،مختلفين

المسائل.هذهعنفالجواب*

القولين،اصحفي)1"الحالعلىانتصابهفجهة؟االأ!لالسؤالأما

"كان"،خبرأنهزعملمنخلافا،اصحابهومحققيسيبويهاختياروهو

حالأ؛سيبويهجعلهوإنما،التاسعالسرالجوابفيإيطالهوسيأتي

)2(حالينباعتبارنفسهعلىيفضلهإنماالصخبرافإذ،عليطالمعنىلان

فالتفضيل،نفسهعلىالشيءتفضيلصحلماذلكولولا،احوالهمن

لوجودالحالعلىانتصابه!ماجهةفكان،فيهالحالينباعتبارصحإنما

هذاكانفلماالاشتقادا،شرطعلىالكلاموسيأتي،الحالشروط

فينفسهعلى،حالعلىاوزمانفيشي؟لتفضيلإلايذكرلاالباب

فيهمتعذرةالنصبوجوهوسائر؟اخرىحالعلىاخببرعلىاوزمان

نأفيتعين=الثانييطلانوسيأتي"لكان"،خبزاكونهاو،الحالإلا

حالأ.يكون

تمييزا؟.جعلتهفهلا:قلتفإن

المقاديرمنليسفإنهالحمييز،قسحيمنليسانهذلكيأبى:قلت

الجملة،تمامعنالمنتصبالتصييزمنولا،الاسمتمامعنالمنتصبة

)!ا(.منسقطت"الحال"على11(

"حالةإ.)ف(:)2(
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تمييزا.يكونانيصحفلا

)1(فصل

انهفجوابهههنا،الحالصاحبهوماوهو:الثانى[لسؤالوأما

،خبرهمنالحبحدأالىراجعهوالذي"اطيب"فيالمضمرالاسم

المجوورالضميرمنحالو"رطئا"الضمير،ذلكمنحال"فبسزا("

من"اطيب"فيالمستترالمرفوعهوبحنالحجووركانوإن)2"،بحن

"زيد:قلتلوأنكترىالا،الا!نجيمنزلةينزلولكنه،المعثىجهة

المخفوضالاسممنحال"قاعدا"لكانقاعداإ،عحرومنأخطبقائفا

ب"من".الحجرورالاسممنحال،رطبا"فكذلك-عمرووهو-بحن

صاحب؟الفارسيعليابووقال،البصريينمنجحاعةقولهذا

المسألة:واصل،التامةالمقدرة"كان"فيالسصسشكنالضميرالحالين

رطبا،وجداي،كانإذامنهطيببسزاوجدايكان،إذاهذا

"كان".فيالمستكنالضميرمنحالانورطبافبسرا)3"

فيالعاملهوماوهو:الثالثةالمسألةعلىمبنيانالقولان!هذان

:أقوالأربعةوفيه؟الحالهذه

طحبهأذتريدلانك؟الفعلمعنىمن"أطيب"فيماانهأحدها:

و[قعامرفالطيب،الرطبيةحالفيطيبهعلىيزيدالبسريةحالفي

.الحالهذهفي

)2(

)3(

)د(.ف!ليسالعشرةالاصئلةجميمفي"فصلأ

."واذا":)ق،

و!طاكا.لابسزا:)ق(
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اختياروهذا،المقد!ةالتامة"كان"فيهاالعاملن:الثانيلقول1و

علي.ابي

منالإسارةاسمفيمافيهاالعاملىانا،)ق/137:الئالث!القول

بسزا.إليهأشير:اي،الفعل]معنى[)1(

الفعل.معنىمنالتئبيهحرففيماانه:الوأبعوالقول

معنىمن"اطيب"فيمافيهاالعاملان"الاولالقولو[لمخخار

:لوجوهاخترناههـانما)2"،الفعل

منهاحسنقائفا"زيدجوار:على)3"متفقونأئهمأحدها:

فيوالمعنى!طحا"،مخهااطيببسزاا()ظ/401نخلتيو"لمرةراكئا("،

باعتبا!نفسهعلىالشيءتفضيلوهوسواء،الأولفيكالمعنىهذا

القولينيينالامرودار،التنبيهوحرفالاشارةاسمفانتفى،حالين

بإضماروالقول"اطيب"،اومقدرة))كان"العاملىيكونأن:الباقيين

عليها،دليلالكلامفيكانحيثإلاتضمرلافإنهاضعيف!،"كان"

إلايتملاهناكالكلاملاذ؟وبابهفخير"،خيزا"إن:قولهمنحو

مهاالمقصودليسالزمانية"كان"فإنويضا.هذابخلافبإضمارها

وانمايضمر،لالزمان1و،الزمانعرعبارةهي!ائما،الحدث

الكلامفيولير،عليهيدلنماالكلامفيكانإذاالحدثيضمر

لمافإن،بهيلفظانإلا،الحدثبهيقئدالذيالزمانعلىيدلطما

ئعقل.لمبهيلفط

)1(

)2(

)3(

.والنطائر،و"الأشباهلا"النتائجمن

)ق(.!نساقطهناإلى."..العامل"أذ!ن

.ا"يمولوذ":()ق
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لي،ناقصةغيرتامةههنا"كان"إنقالوا:ههنافمن:قلبفإدط

.الحدنطلنفسوجردوها،الزمانعلىالدلالةمنهاخلعواقد

كماوالناقصةالتامة"كان"معنىيحصاطلممنكلامهذا:قلت

يجورولاواحد،أصلإلىيرجعانوالتامةالناقصةكانفإن،ينبغي

بعضه،إلىنشبرلكن،يطولذلكوكشفمنهما،واحدإضحار

"وقع:بحنزلةفهوصطر"،وكانبرد"كان:قالإذاالقائلأنوهو:

مدلول]جزء[)1(والزمادن!اللازمةالافعالمنوغيرهما"وحدنط

"كان"منخلعالذيوانما،عنهويجرديخلعهانيجوزفلا،الفعلى

يقاردنمرفوغاتقتضيهوبقيتزمانها،يقارنخبزااقتضاؤهاالتامة

الذيالزمانفإنأصلا،بينهمافرقفلاالخبريقارنهكانكمازمانها

وينزلمرفوعها،بهاقترنالذيالزمادنبعينههوبهيقترنالخبركان

السوهذافتامل،ناقصةكانتإذاخيرهامثزلةلهتمامهافيمرفوعها

.!النحاةمنكثيزأغفلهالذي

فإنالاضحمار،كثرة:وهواخر،شيءايضاالحذهبهذاويبطل

لطورتعدوهذاوالضتمير،والفعل""إذ:أشياءللاثةيضحربهالقائل

عليه.دليللابحاوقولالإضمار

كانلوالحالفيالعاملأنالترجيحوجوهمن:الثانيالوجه

باطل،وهذاالجوهرإلىلاالحالإلىالإشارةلكانت؟الإشارةمعنى

يكنلموإدنإليهإشارتهيصحولهذاالجوهر،ذاتالىيشيرإنحافإنه

بسزا"هذا:وقال،يابستمرإلىاشارإذاكما،الحالتلكعلى

ب()ق/137الحالفيالعاملكانولو،يصحفإنهرطبا"،منهأطيمب

-الصوابهووالحثجت"نجر"،:الاصولفي)1(
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الحسالة.ت!حلمالإشارةهو

يكونأنلوجبالإشارةمعنىالعاملكانالوانه:الثالث[لوجه

كانإذاالإشارةباعتبارإلبهالحشارتقييدلانا؛مطلفاالذاتعنالخبير

"هذا:تقولولهذاعنه،اخبرتإذأخبرهلقييد)11"يوجبلامبتدأ

التقييدبلضحكهبحالمقيدغيربالابوةعنهفالإخباربي"،ضاحكا

بهذافاعتصم،الذاتعنمطلفاوقعبالابوةوالاخبار،فقطللإشارة

ناوجبهذاعرفواذا،الحواضعمنكئيرفييثفعكفإنه،الحوضع

مطلقا!إليهالمشارعنوقعب"اطيب("الخبريكون

الأطي!يةتكنلم"اطيب"هويكنلملوالعاملان:الرابعالوجه

المعنى،فسدمميدةتكنلموإذا،مطلقةتكونبلبالبسرية،مقيدة

الرطبية،علىمفضلةبالبسرية)ظ/4؟أب(الاطيبيةتقييدالغرضلأن

ناوجببالبسريةمقيدةالأطيبيةانثبتوإذا،العاملمعنىوهذا

ل"اطيب".معمولأ"بسزا"يكون

المعنى،يستقيمححىالحقيدالظرفقدرنااهذافلأجل:قلتفإن

هذا:ايرطبا"،كانإذامنهاطيببسراكانإذا"هذا:تقديرههوقلنا

رطبجحه.وقتفيامهأطيببسريتهوقتفي

ويقومعنهيغنيمااللفطفييكنلمإذاإليهايحتاجهذا:قلت

.وتقديرهإضحارهلتكلفوجهفلا،عنهيغنيامامعناكانإذافأما،مقامه

لأنهالححال،مهلزم"أطيب"هوالعاملكانلو:قلتفإن

ممتنع.وهذا،مختلفينبحالينتقييدهيستلزم

.""تقديم:ود()ظ)1(
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وصاحبهماالحالينفيالعاملانهدا:عنالجواب:قلت

"اطيب"فيمافهو،الأولىالحالفيالعاملامامتحدا،ليسمشعدد

انهتريد:هذا"مناطيب"هذا؟قلتإذالأنك؟الفعلمعنىمن

قال.الئسريةحالفيلهثابتامروالطيب،عليهطيبهوزادطاب

وقعتحوالانهاعلىالاسصاءمنينصبماباب"هذاأأ":سيبويه

الأمور"هفيها

هوالذيالفعلمعنىفيهافالعامل"رطئا"وهيالثانيةالحالواما

الطيب!غيربمعنىمتعلق"مف"فإن"منه"،:قولكفيالجارمخعلق

تقحضي)2"الفعلصيغةولكنبمن،يتعدىلا"يطيب"طابلان

متميزاحدهماانإلا،واحدةصفةفيمشتركينشيئينبينالتفضيل

والاثفصالالتميزفمعثى،الصفةتلكفييزيادةمنهمنفصلالاخرمن

فييعملالذيوهوالجر،حرفبهتعلقالذيهوافعلتضمنهالذي

منالجرحرفبهتعلقالذيالفعلمعنىعملكما،الئانيةالحال

"قائما".هيالتيالحالفيقائضا"الدارفي"زيد:قولك

معنىمن"اطيب"مافيجميعافيهمااعملتفهلا:قلتفإذ

الطتب)3(؟.

أ(أق/"13لاالواحدالفعللانالمذكور؛المحالأ"يستلزمه:قلت

يومقائم"زيد:لقوللا،ظرفينيآ!يلاكماحالينفييقع

قلت:فإذا"،امامكحلفك"جالسولا:"،الخميسيومالجمعة

.بنحوه(1/991):"بلكلتاا"(1)

"افعل".:إلى!حققهوأصلحها"،و"النتالجالأصولفيكذا21(

ود(.)ظمنسقطت"الطيبمعنى"من)3(

.!"لاسخلزامهود،:)ظ)4(
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فيالعامللأنجا!؟"،الخميسيوممنهاطيبالجمعةيوم"زيد

قلت:حينفضلتلأنك!الثانياليومفيالعاملعيراليوميناحد

وقيامأخرىصح!علىوقيافاصحة"اقوم("او"اصح"او"اطيب("

"هذا:قلتحينوكذلك،وزيادةبمزيةحاليمنحالأوفضلتآخر،

ولاحالينفيواحدعامليعملاذيجوزاولا،رطئا"منهاطيببسزا

"ريد.قولكنحوبينهما،الجمعويصحيحداخلا،أذإلا،ظرفين

وكذلك:،اليومفيداخلةالضحوةلانضحوة"،الخميسيوممسافر

ولوله،وتضفنهالسيرفيالاسراعلدخولىمسرغا"راكبا"سرت

إلابينهماالجمعلاستحالةيجز؛لممبطئا"،مسركا"سرت:قلت

"بسرا:وكذلك،اخرىومبطئاتارةمسوغا:ايالواو،تقديوعلى

ا-متدأخلينغيرلأنهماواحد،عاملف!هعايعملانيستحيلو!طبا"

.عنديالصحيحالجوابهوهذا

لأن؛فعلينقوةفيالتفضيلافعلقالوا:بأناطائفةوأجاب

اقوةفيكانواذاطيبه،وزاد)1"وطابحححنه،وزادح!ن:معناه

"رطئا"وفي،وطابح!نباعخبار"بسزا"فياعاملفهو،فعلين

الطيبفيبسززادهذا:لقلتذلك)2(فككتلوحتىزاد،باعتبار

،المطلوبالحعنىفاستقامأ(أ)ظ/30رطبا،كونهحالفيطيبهعلى

،+فتأملهما.امتنوالاول،حسنجوابوهذا

فصل

ا،عليهالتفضيلافعلىمعمولتقديموهو:الرابعالسؤالوأما

)ق(.فيليستلى"وطاب)1(

"ملكتلا.)ق(ة)2(
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وجهين:منعنهفالجواب

الاتفاقوقولكم،عليهمعمولهتقديمامتناعنسلملااحدهماة

فياتفاقلا،صحيحغير"،أحسنمنك"ريد:امتضاععلىواقع

الشاعر)1(:بقولعليهواستدلذلكالنحاةبعضىجوزقدبل،ذلك

أطيبغمنهرودتماأوالنحلجنىفي

تقديمجازفعلينقوةفيكانلماالتفضيلوأفعلهؤلاء:قال

محب"،لك"أنا:قولكمنأقوىوتقديمهقالوا:.عليهمعموله

الحسألةهذهفيالحججولاستقصاء"،مقيمو"عندك،"راغبو"فيك

اخو.م!ضع

"ريد:يقالولا،عليهمعمولهتقديمامتناعسلحنا:الثانيلوجه1

إلىيتعدىلا"منك":بقولهميختصالامرفهذا"،احسنمنك

نأبدليل،إليهالمضافمعنىفي"منك"لانوذلك،والظرفالحال

قيامفىالخاس"احسن"زيد:بمنزلةمنك"،أحسن"ريد:قولهم

إليهالمضافقامفلمابيتهحا،يجحعونلاوانهمالاخر،مقاماحدهما

تقديمهكرهواالمعتى،فىعليهالمفضلب()ق/"13لكونه،مقامه

معموليتقديمامتناعمنيلزمفلا،لغتهمخلافلأنهالمضافعلى

بين.وهذاكهو،ليسمعمولتقديمامتناعإليهكالمضافهو

باعتجارنفسهعلىالشيءفضلواإذاانهموهو:ثالثوجواب

يسوغلامماكانوان،العاملعلىأحدهماتقدممنفلابدحمالين

:!هوصد"23ص/):!نهيواد"،قدلفرزا:هو(1)

*ورؤدتوسهلاهلالناوقالتب!
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قذموا،حالينباعتبارذاتينفضلوافإذا،كذلكيكنلملوتقديمه

احسنقائضا"زيدفقالوا:،عنهالاخروأخرواالعاملعلىاحدهما

كعمروقائما"زيد:يقولونأيفحاالتشبيهفيوكذلكقاعدا"،منه)1(

فيابعدهيالتي"الكاف"علىالمعمولهذاتقديمجازواذاقاعدا"،

والغرضأجدر،"أحسن"معمول)2(فتقديمحسن،بابمنالعمل

فيعليها"بسزا"كونهاحالفي"التمرة"هذهتفضيلالكلامبهذاهخا

."رطبا("كونهاحال

فصل

الواحدالعامليعملانيجوزمتىوهو:[لخامسلسؤال1وأما

كانتإذايجوزذلكوان،تقدمفيمابهجومنفركنافقد؟حالينفي

مسرغا"،راكئاريد"جاءنحو:،للأخرىمتضمنةالحالينإحدى

"سرتنحو:الاخر،أحدهماتضمناذاالظرفينفييعملوكذلك

".بكرةالخصيسيوم

فصل

الحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهلوهو:السادسل1السؤوأما

لا؟.ام

العامللأن،ذلكفيهايجوزالاولىالحالانةعنهفالجواب

:تقولانفلك،الفعلمعنىمن"اطيب"فيماوهولفطي،فيها

رطبا"،منهبسرااطيب"هذا:تقولواذرطبا("،منهاطيبئسرا"هذا

الأصل.وهو

عمرو.من:ولعله،الاصولفيكذا)1(

("."ف!فول)ق(:)2(
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مقدمة،بها)1"سيبويهملفلم،الاصلهوهذأكانإذا:قلتفإن

.يؤخصها؟انمنعندهاحسنذلكوكان

،الحالعن)2"ترجملانه!يها؛الحالمعنىتاكيدا!ادكأنه:قلت

اطيبالرجل"هذا:قلتإذالانربالتمييز؛لاشبهتاخرهافلو

على"بسزا"قدمتواذاتمييز،-محالةلا-فبسرا"،فلانمنبسزا

بهذايخبرانيصحولا،حال-محالة-لافبمزاكذا("من"اطيب

فإذا.معناهفيهووماالتمرسوى7سيعنولارجلعنالكلام

النظروقبلتمامهقبلالكلاماحتملبسرا"،]أطيب["هذا:قلت

يكوننوتمييزا،"بسزا"يكوناناحوالهقرائنفيب(501)ظلم

المعنىتحصينفاقخضىعطيم،فر!المعنىفيوبيهماحالا،

ولوعاملها،علىالأولىالحالتقديمللمرادالببانعلىوالحرص

لجاز.اخرت

لانهعاملهاعلىتقديمهاإلىسبيلفلاتالثانية[لحالواما

عليه؛معمولهتقديميحصورلاالمعنويوالعامل9113()قدم،معنوي

قلتالتأخير،حقهالذيمنصوبهعليهتقدمإذااللفظيالعامللان

اللفظيي!العبا!ةفقسمت،المعنىفيمؤخراللفظفيمقذم"!ه

تقديميتصورلم)؟"اللفظفيوجودللعامليكنلمقإذا)3(،والمعنى

المعنى،فيعاملهعلىالحعمولتأخيرمنلابدلانه؛عليهالمعمول

فلا،بهملفوظغيرمنويلانه؛عليهمتقدموعاملهبعدهإلايوجدفلا

.،1/991):""الكخابفى،1>

.""على:)قما()2(

.()قفيلجست)3(

)د(.منساقطهاإلى"...في"مؤخرةقولهم!)4(
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اللفطمحلفإذاللفظيبخلاف،موضعهغيرإلىوالوهمالنيةتذهب

غيرإلىباللفظاللسانذهبفإذا،القلبالمعئىومحلاللساذ

)1(
التقديم.وهو،موضعهإلىإلابالمعنىالقلبإيذهبلم،موضعه

فصل

.؟المشتقغيرفيالحاليتصوركيف)2(وهو:السابعالسؤالواما

هذاعلىيقومولاحجة،الاشتقاقلاشتواطليسنهفاعلم

بل،يشترطلاأنهعلىالنحاةمنالحذاقكانولهذا،دليلالشرط

تكونانإلافيهايشترطفلاحالا،يقعأذصحهيحةعلىدلماكل

:قالكماحالاسميتولهذا،متحولمعئىعلىدالة

زالافقدحالماوكلحالاسميتماتحللملو

لازمةغيرصف!فيالفعلأوقعقدالحالصاحبكاذفإذا

الحدشط:فيجاءفقد؟مشخقةغيراممشتقةاكانتتبالفلا،للفعل

!ورةلأذحالأ؛هنا"رجلا"فوقعرجلا")3(الملألي"يتمثل

إلاللصلكلازمةوليست،التمثلحالفيالملكعلىظارثةالرجلية

تحولقدلانه؛حالإذافهي،التمثلوهوامنهالفعلوقوعوقتفي

للهفالمحهس>هد:ومحله67،]غافر:<طفلأيخرلمجكتم>:ومحله،إل!ها

،[17:]مريم<بشرالهافتصثل>:ومحله،73[:]الاعراف<+ايةل!خ

زيدو"هذارمادا"،بهمررثثمشجراالعودبهذا"مررتويقولوذ:

بعيد،ئ!ثابهوالتقدير:،الحالمعحولبأثهكئههذاوتأويلأسدا("،

د(.9منساقطهناإلىا[ا..اللفظي"بخلاف:قولهمن)1(

لم[(0أ(كيف)ق(:)2(

.2/"56تحريجهتقدم)3(
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وال!حقيقظاهر،تع!فبحشحقكله!أ(ذلكتأويلوكذاجذا،

يتحولصفاتلانها؛جامدةكانتوان،احوالكلهاوانها،تقدمما

منهابل،فعليةكلهاتكونأنالصفاتفييلزموليسإليها،الفاعل

ولا،وفعليةوإضافية،النفيصفةوهيوعدميه،ومعنويةنفسية

عنها،خلوهوجازفيهواقعاالفعلكانماإلاحالأجميعهامنيكون

فلاعنه،ب(أق/913خلوهيجوزلامماللاسملازماماكانفأما

وحبشي،،وعربي،قرشي:قولكنحو،بالفعلمنتصبةحالأيكوذ

أحوالأ؛وقوعهايحصورلاهذهفكل،واخت،واخ،وبنت،وابن

.تتحوللالأنها

فصل

بقولك:الإشارةوقعتشيءٍأيإلىوهو:الثامنالسؤ[لوأما

هذا؟.

هذهعليهتتعاقبالذيالسيءهوالاشارةمتعلقأدن:ب1فالجو

يكونئمبلحا،فيكوذأكمامهامنالنخلتخرجهماوهو،الأحوال

الإشارةفمتعقيقرطبا،يكوذاذإلىبسزاثمجدالا!2(،ثمسيائا،

البسرغيرثالثشيءٍإلىفالاشارة،الاوصافلهذهالحاملالمحل

انهبهذاعرفتوقد)ظ/6011(،والرطبيهالجسويةحاملوهو،والرطب

وأالطلعأوالبلحإلىإنها:يقولهمتخصعالإشارةينبخيلا

الحاملةالحقيقةإلىالإشارةان:والتحقيق،تمثيلذلككل،الجدال

اخطبقائضا"زيد:تقولأنكهذاعلىيدلكوالذيالصفاتلهذه

)ق(.)1(لجستفي

.سيدهلابن121(-012)11/المخصص":إوانظر"خلالا،ا)ق(:)2(
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منيلكانفعخارخا"انا:لعثمانسلامبنعبداللهوقالقاعدا"،منه

الحاملالاسمعنإخبارهووإنماهنا،مشا!ولاإشا!ةفلا،داخلا"

الاشارةمتعلقيكونانيصحولاوالقعود،القياممنهاالتيللصفات

إلىاشمرتلولأنك،الصفةتلكيقيدالجوهرولاالريةصفة

ا،فتأمله،الرطبيةبحالتقييدهيصحلمئقيدها،الجوهروكانالبسرية

عليهتتعاقبالذيالجوهرإلى)1(الاشارةتكونانإلايبقفلم

فيالإشارةمتعلقانزعممنقولبطلاذلكتبينوقد،الاحوال

!م""اطيبتضمنهماإمافيهاالعاملفان،"بسزا"فياالعاملهوهذا

به.الاشارةتعلقيصحلاوكلاهحا،الحقذرة"كان"!اما،الفعل

فصل

انهعلىمنصوبإنه:قلغهلا؟قولهوهو:التاسعل1السؤوأما

اكان؟.خبر

الذيالظرف:أشياءثلاثةلاضمرأضمرتلو"كان("ان؟فجوابه

يدلحيثإلالهنظيرلاوهذاومرفوعها،"كان"،وفعل"إذا("هو

"كادط"إضحارمنسيبويهمفعوقدذلك،تقدموقد،الدليلعليه

المقخول،عبدالله]كن[)3(تريد:،المقتولعبدالله:قلت"لو)2(:فقال

نطولفلا"كاذ"،إضحارامتناععلى)4(يدلماتقدموقديجز("،لم

إضحاريجوزفكيفانفرادها(على)كانإضماريجزلمواذا،بإعادته

ود(.)ظمنساقطهاإلى."..البسرية"صفة:قولهمن)1(

.()1/133:""الكتابفي)2(

"الكتا!".منوالتصويب،كانةالاصولفي)3(

)ق،.امنسقطتعلىأيدل"ما(الح

لافى".)ق(ة)5(
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جاءإذاتويد:ريد"جاء"اتيك:قلتلووانتمعها!!و"إذا(""إذ"

منالاضماركاذكذلككان!اذا،بإجماعالكلاممنخلفَاكانريد،

"إذا"؟امتويد"إذ("ههنايدرىا(014)ق/لالانهابعد؛الموطنهذا

"زيد:قولكبخلافحدهحا،إلايحتمللا"ساتيك"قولكوفي

ههناالطرفإضمارالبعدكلبعد!اذاقاعدا"4منهأخطبقائحا

إلىاشارفانما،الئحاةمن)1(قدرهومنأبحد،"كان("معفاضماره

التقريب.منبضربالمعنىشرح

هذااذ"كاذ":اضمارمنلابدانهعلىيدكالذي:قيلفإد

فينفسهعلىازمانهمنزمانفيشي؟لتفضيلإلايذكرلاالكلام

يكونوانماضئافيهالمفضلالزمانيكونانويجوزاخر،رمان

للماضيفيضمرم!هما،المرادعلىيدلماإضمارمنولابدمستقبلأ،

الافعالوأعم،الفعليطلبانو"إذا"و"إذ")3""إذا"4وللمستقبل"إذ")2(،

يضمرونه،ماكئيزاولهذا،كائنلكلالثاملالكونفعلواشملها

بسزاإذ"هذا:تقولانلاستحالة،الظرفإليهيضاففعلمنفلابذ

.الكلاملتصحيح"كان"إضمارفتعينرطبا"،إذمنهأطيب

نضمرهلمإذاوإما،الطرفأضمرناإذايلزمإنماالسؤالهذا:قيل

علىالشيءيفضلإنه:قولكمماو".ويكونلاكانإلىنحتجلم

التصريحفيأن:فجوابهللزمان؛وإذا"و"إذ،زمانينباعتبارنفسه

وتقديرالرمانذكرعنغنيةالاخرعلىاحدهحاالمفضلبالحالين

.إضماره

)2(

،3(

.ا"قلدهاا+()ق

1(.إذ"فيضمن)ف(:

الفعرة.آخرف!التيوكذا)ق،فيليست
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حالفيمتهأطيببسريتهحالفي"هذا:قلتإذاأذكترىألا

علىالحاللدلالة"إذا"ولاهنا"إذ"ولا،الكلاماستقام!طبيته("،

"هذا:تقولوكذلك،الوقتينباعتبار)1"التفضيلمنالمحكلممقصود

امماذلكونظائرسيخوخخه"،حالفيمنهاعقلشبوبيقحالفي

،تقديرهولاظرفذكرغيرمن،زمانينباعتبارالتفضيل!هيصح

فافه!عه.

فصل!

اتحاديشترطهلانهوهوالعا!ئر:[لسؤال)ظ/6؟اب(وأما

11.؟بالحقيقةعليهوالمفضلالمفضمل

بسرا"هذا:يقالاذيجوزو،،كذلكوضعهااذ:فجوابها

نفسهعلىالئتيءلتفضيلالبابهذاوضعيأنعنئا"؛منهاظيب

افهوشيءإلىيتحوللاماكل:الأخفسقال.!مانينوفيباعتبارين

و"عنب"ميتداف"اطيب("عنبا"،منهأطيببسر"هذا:نحو،رفع

جملتانالكلامان:وتوجيهه،إشكالالتركيبهذاوفيخجره،

عنب"،منه"اطيب:قولك:والثانيةب!ر("."هذا:قولك:إحداهما

ب!ر،أنهاحدهما:؛خبرينفأفدتمنه"،اطيمب))العنب.والحعنى

عنب،منهاطيبالبسرهذا:قلتولو،منهأطيبالعنبان:والثافي

أعلم.والدهمعناها،وانكشفب(014)ق/المسألةلاتضحت

عفقتها،والمباحثالاسحلةمنالمشكلةالمسألةهذهفيمافهذا

فيها،الناظرفليسامحيعود،لاأنخشيةفيهاالخاطر)2"لسوانحصيدا

)1(

)2(

ود(.)ظفيتحرفت

"الخواطر".)ق(:
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مرا!عتها،منتمكنيوعدم،كتبيمنبعديحينعلىعلقتفإنها

الحستعالط)1(.واللهخاطر،صيدهوإنماالتعليقهذاغالبوهكذا

ظ!لخ!لمجد

5(.21/لألأفيالمعليقوانظر)ق"،فيل!ستالمسخعاذ"!والله)1"
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الله"ورحمةعليكم"سلام:مسالة

سؤالأ:وعشرونثحافيةلمتسمليمم1هذأفى

؟.وحقيقتهالسلاممعنىما:الأولالؤال

.اسم؟اومصد!هوهل:الثانى]الؤال[

إنشاءاوخير"عليكم"سلام:المسلمقولهل:الثالثالسئال

3.وطلب

وإذا،التحيةعشدالمطلوب)1(السلاممعنىما:الرابعالؤال

دوناوالمكاتبةالتلاقيعشدطلبهفيالحكمةافماوطلئا،دعاءكان

؟.المعانيمنغيره

لامنهاالفعلانفمعلوم،اللامةم!كانإذا:الخامسل1السئ

بكسرعليكوسلمت،عليكسلامة:يقالفلااب"على"،يحعدى

امح!حمتلك>فسنص:تعالىقالكما،لكسلام:يقالوانما،اللام

.[19:]الوافعة<-9المحين

معا،السلامفيبالنكوةالابتداءفيالحكمةاما:السادسالسئال

نحو.ذلكفيالخبرتقديمالعربيةوقياسومجرو!ا؟جاراالخبركون

أرجل".الدار"في

بتقديموالراد،النظمبهذأالمسلماختصلم:السابعالؤال

السلامبتقديمردهكانوهلا)2(،السلامعلىوالمجرورالجار

"السوال".ود(ة)ظ)1(

ا."المسلم":ود()ظ)2،
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.؟ئهابتدلا(1بقا)مطا

،النكرةبلفظالمبتدىءسلامكونفيالحكمةما.الثامنالسؤال

السلامابتداءفيالحكحةماوكذلك؟المعرفةبلفطعليهالرادوسلام

عليكم،سلامأولأ:فيقال،بالمعرفةآخرهاوفيبالخكرهالمكاتةفي

لاجل)2(التعريفهذاوهل،عليكموالسلام:المكاتبةانتهاءوفي

ذلك؟هسوىلحكمةأو،السلاموتقدمالعهد

السلامفيالعاطفةالواودخولفيالفائدةما:لتاسحح1السوال

عليكم،والسلامالانتهاءةوفي،عليكمسلاماولا:فيقولالاخر،

؟.العطفهذاشيءأيوعلى

الملائكةت!حليمفيالسلامنصبفيالسرماالماشر:السؤال

:النحاةتقولكحاهووهل-،السلامعليه-إبراهيمتسليمفيورفعه

وتضمن،ثبوتعلىدالةالسميةجحلةلتصمنهاكملإبراهيمسلامإن

غيرلسرأم)3"؟الحدوثعلىدالةفعليةجملةص!يغةالملائكةسلام

ذلك؟.

تعالى:قولهمنالسلامنصبفيالسرماعشر:الحاديلى1السؤ

قوله:م!ورفعه،63[ة]الفرقاذ(ف*سئمماقالوأالخ!نضاطبهموإيرا>

سلغأ!لكؤولمأ(141)ق/أصئنالضآلواوقاعنهأعرضو(ألئغوسصعواوإذا>

.الحوضعين؟بينا(01)ظ/لالفرق1وما55[:]القصصعليهتم<

ورسله؟ان!يائهعلىاللهتسليمفيالحكمةماعشر:الثال!السؤالى

"مطلقا".ود(:)ظ)1(

"الخفريى".ود(:)ظ)2(

)ق(.فىليست)3(
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هذايتصورفكيف،عليهللمسلمالسلامةطلبهوإنماوالسلام

واحسنها.الاسئلةاهممغوهذا؟تعالىاللهحقفيالمعنى

قما،عليهمتعالىسلامهحكمةظهرتإذا:عشرالثالثالسؤال

يسلحوااذلعبادهوشرع،النكرةبلفظعليهمسلمكونهفيالحكلحة

الغبيايهاعليك"السلام:فيقولون،المعرفةابلفظأأ(رسولهعلى

اللهعبادوعلىانفسهمعلىسلامهموكذلك"،وبركاتهاللهورحمة

ا-الصالحين

النكرةبلفظيحيىعلىاللهتسليمفيالسرماعثسر:الرابمالسؤال

يلفظنفسهعلىالمسيحوتسليمأ[،ه:]مريملجه(>وسنغ:قولهفي

واعم.أتمالسلامينواي33[ة]مريمعلى(وألشنم>:بقولهالصعرفة

بهذهالسلامينهذينتقييدفيالحكمةما:عشرالخامسالسؤال

نامع33[:]مريمالاية()6(.00أموتوفيمالصلدتيؤم>الثلاثةالايام

اعم؟كانامامطلقابهاتىفلو،الأوقاتجميعفيمطلوبالسلام

خاصة.الايامبهذهالسلامخصالتقييدهذافإن

مغعلىع!ي!النبيئتسليمفيالحكمةمااعشر:السادسالسؤال

منعلىموسىوتسلحم،النكرةبلفظ)3(اهرقلكتابفيالهدىاتبع

النبياسلامكانوهلا،القرانفيجاءكماالصعرفةبلفظالهدىاتبع

بينهما؟.لفرقوما،القرآنليطابقالصعرفةجم!بلفظ

عبطدهعكهـسلنملدهألحفامر>.تعالىقوله:عشرالسابمالسؤال

".)عليه)1()ق(:لم

ود(.)قفيليستالاية)2(

.(25156/)تخريجهسيأتي)3(
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الكلامفيكونتعالىاللهمنسلامهذاهل95(:]النملآضطفئ(الدتف

<،آلحمالئهقل>بقوله!أ(:الأمروهي،طلبيتينجملتينتضمنقد

بابمنفيكونهذاوعلى،عبادهعلىتعالىسلامه:وهيوخبرية

الطلب.علىالخبرعطف

امرقدفحكونهذاوعلى،عليهمبالسلاماللهمنامرهوأو

عكوسبئم>تقوله:والثاني،<للهآلحقا>:قوله:احدهما؛بشيئين

واي،القوللفعلمعمولأكلاهماويكون(،اضطفىألذيفبده

؟.بالايةاليقالحعنيين

بيحديثمن"سنخه")2(فيداودابوروى:عشرلثامن1السؤال

روس)3(!!
السلامعليك:فقلتغ!حو،اللهرسول"اتيت:قالالهجيميجرفي

تحئةالسلالمعليكفان،السلامعليك:تقل"لا:فقالاللهرسوليا

في!عنهصحوقد"،صحيح"حديث)4(:الترمذيقال"الموتى

،(فومنين")قومدارعليكم"الشلاموامزا:فعلأالامواتعلىالسلام

.الضحيحة؟الاحاديثوبينبس!نهالجمعوكيف؟الحديثهذاوحهفما

قولفيب،)ق/141الواودخولوجهماعشر:لتاسع1السؤالط

وقد")6(وعليتبمفقولوا:الكتابأهلعليكمسفم"إذا!:النبي

،1(

،2(

،3(

،4(

،5(

،6(

.!للهالححد:!بقول:،أق

.،804؟)رقم

شليم.بنجابر:واسمهداجرير"،إلى)ق،فىتحرفت

.2063/سيأئيماوأنظر،،صحيح"حسن:وفيه2(،لا)22!قم"الجامع!في

1.84/تخريجهتقدم

أنسحديثمنوكيرهم)2163،رقمومسلم)6258(،!قمالبخا!ياخرجه

-.عنهاللهرضي-
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نأ)1(الحذاقبعضأنكرحتىالواوهذهامرالناسمنكثيزاستشكل

وتصديقه،الاولتقريرتقتضيهذامثلفيالواولاذ:قال،ثابتةتكوذ

يقتضيفإنه،وفقيه:المخاطبفقال"كاتب"زيد:قلتادكما

الموضعهذافيدخلتفكيف"فقيه("،وصمفوريادةالأولإثبات

.وجهها؟وما

دوذبالسلاموالبركةالرححةاقترانفيالسرما:العشرونلسؤال1

هونحوها؟والإحسانوالبركالمغفرةالصفاتمنغيرهما

أ2":قولهعئدالسلامنهايةكانتلم:والعشرونالحاديالسؤال

.عليها؟الزيادةتشرعولمب،،)ظ/701""وبركاته

والبركةالرححةإضافةفيلحكمةما:والعشرونالثانيالسؤال

كلهااضيفتلاولم،الاضافةهذهعنالسلاموقجريد،تعالىاللهإلى

كلها؟.جردتاو

والرحمة،السلامإفرادفيالحكمةما:لعشرون1والثالثالسؤال

كلها)3"؟.أفردتأوكلهاجمعتوهلا،البركةوجمع

بالسلامالأمرتأكيدفيالحكمةما)4":والعشرونالرابعالسؤال

وسسلموا>صئوأعليه:قولهفيالصلاةدونبالمصدر،!صالنبيعلى

؟.صلاةصلوا:يقلولم[،ه6:ا]الأحزاب"(بخقسليما

فيعليهاالسلامتقديمفيالحكمةما:والعثسرونلخامسس1ل1السؤ

،2(

،3(

،4(

".الحذاقمن"بعضهمود(:)ظ

)ق(01منسقطت

أظ(.ف!ليست."."وهلا.

)د(.منساقطهاإلى."".الحكلمة"ما:فولهمن
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ثمأولا؟عليهبالصلاةالبداءةوقعتوهلا؟عليهالصلاةعلىالصلاة

علىالصلاةتقديممنبهاللهبدابحاالبداءة)أ"لتصحبالسلا!اتبصت

؟.السلام

فىعليهالسلامكونفيالحكمةما:والغسرونالسادسالسئال

بصيغسةفجاءتعايهلصلاةواما،المواجهةخطاببصيغةالصلاة

؟.العلمباسملذكرهالغيبة

الحكمةما-الكلامطردإليهجزما-وهو:والعشرونالسابمالسئأل

لله("،"التحياتقولنا:فيالغيبةبصيغةورداللهعلىالثناءكونفي

ويرىكلامنايسمعالذيالمخاطبالمناجىهوسبحانهانهمع

كانالحالانمعالخطابيصيغةحيه!جملنبيعلىالسلاموجاءمكاننا،

ذلك؟.قيالحكمةفما،العكسيقتضي

في[لسرما-الاسئلةخاتمة-وهووالعشر!ن:الثامنالسؤال

كذلك؛كاذواذااب!دائها،فيكانوهلاالصلاةخاتمةالسلامكوذ

منكزا؟.جاءوهلامعرفامجيئهفيالسرفما

*بم!*

؟.اللفظةهذهحقيقةماوهو:الاولالسئالاما

هذاوعلى،والعيوبالسرمنوالنجاةوالخلاصالبراءةفحقيقتها

منفلانو"سلم"،الله"سلمك:قولكذلكفمن،تصاريفهاتدورالمعنى

سلم")2(،اللهمسلم"رب:الصراطعلىالمؤمنيندعاءومنهالشر"،

!.)1()!ط(:)(ليقع

الطويل.الشفاعةحديثوهو492(،)1/تخريجهتقدم)2(
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فخلسر،وحدهلهخلص:اي،"لفلان)ق/1142(الشيء"سلم:ومنه

شركامظلأرلمجدفبسلثه!سضب>:تعالىاللهقال،فيهالشركةضررمن

يملكهلاوحدهلهخالضسا:ي92[][دزصر:<متشبهسوذورجلأسطمالرجزس

!وإذجنحوا>:تعالىقال،الحربضد،السلم:ومنه.غيرهمعه

يخلصالمتحا!بينمنواحدكللان61[ت]الأنفاللها<فاخضخللسلم

المسالمهس،:فيقال،المفاعلهسعلىمنهيبنىولهذاالاخر،ادسىمنويسلم

والدغلالغلمنالنقيوهو،السليمالقلب:ومنه.المتسارسكةمتسل

الشركدغلمنفخلصوحدهللهسلمقدالذيس:وحقيقته)1(،والعيب

حبهصدقعلىالمستقيمهوبل،والمخالفاتالذنوبودغل،وغله

والفورعذابهمنالنجاةلهضمنالذيهوفهذا،معاملتهوحسن

الاسشسلاملانه؛المادةهذهمنفإنه،الاسلاماخذومخهبكرامف،

له،وخلصلربهفسلم،الشركشوائبمنوالتخلصللهوالانقياد

ضربولهذامتشاكسون،شركاءفيهلهليسلمولاهسلمالذيكالعبد

بهس.والعشرلثلربهالخالصالمخلصللمسلمالمتسلينهذينسبحانه

منلأن،فيهالمسلمالعوض:وحقيقته)2(،للسلفالسلم:ومخه

وحقيقتهسلفا،العقد:مسميثم،لربهسلامفضمنسقددسمففيهو

.ذكرناهما

سليفا.ا(؟)ظ/8"1للديعبقولهمينتقضفهذا؟قيلفإن

سليما:سموهفإنهم،قلناهلماطردبل،لهبنقضهذاليس:قلس

)11

)21

.()قمن"و!العيب،ود()ظمن"(الغل"

،الصوابوهوالظاهر،:يعني!ظأالسلمحاش!ا:فيكئبثم"السلامأ)ق(:

.ل!كلسئفإاأالسلمإلىود()ظفيولحرفت
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فليس،السلامةمنحائهإليهيؤولأنويرجوويطلبهيهمهماباتجار

سليفافسميلغيرها،منهطلئااشدهوولا،السلامةمناهمعنده

اهمشيءلالانه؟مفارة:المهلكةتسميخهمجنسمنوهذا،لذلك

يطلبلأنه"("مفازة:ف!ميت،نجاته:اي،منهافوزهمنسالك!اعد

وسمي،مفارة:سميتإنما:قولهممناحسنوهذامنها)أ"،الفوز

الذيالمعنىهذاجزءالتسفاولكانوإنتفاؤلأ،-سليفا:اللديع

واحسن.اعمفهو،فيهوداخلذكرناه

؟.الاصلهذاإلىالسلمرديحكنكمفكيف:قيلفإن

متعرضاكانلحامرتفعمكانإلىالصاعدفإنظاهر،ذلك.قيلى

يتوصلالتيالالةسميتلها،راجئاللسلامةظالبا،والسقوطللهوي

من)2(بتكلفصعدلوإذ،سلامتهلتضمنهاسلفا،:غرضهإلىبها

المعنى.هذامنالسلمأنفصحمتوقغا،عطبهلكانشلمغير

ثلاثةالسلامإلىإضافتهاوفي،السلامدار:الجنةتسحيةومنه

انها:الثانى.سبحانهالسلاممالكهاإلىإضافةانهااحدها:؛اقوال

إضافةانها:الثالث"سلام(".فيهاتحيتهمفإناهلها،تحيةإلىإضافة

وشر،ونقع!آفةكلمنالسلامةدارةاي،السلامةمعنىإلى

إلىالإضافةكانتلوفإنهاظهرها،الثالثكانوإن،متلارمةوالثلاثة

دار:يقالوكان،السلامغ!رأسمائهمناسمإلىضيفتلا4مالكها،

فإذا،ذلكونحو،الصلكدارأواللهأب()ق/42دار:او،الرححن

)1(

)2(

)ق(.منساقطهعاإلى"...نجاته"أيةقولهمن

أ،،أ/)3؟الورقةآخر)ق،فيمكلانههعاالى(...مضعرضاكان"لحاةقولهمن

ود(.)ظفيماوالصواب
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االمعهود+علىحملت"الملام"دارجاءاثم،إليهإضافتهاعهدلت

اهلها.إلىاوصفتهاإلىإضافتهاالقرآنفياالمعهودفإنوايفعا

جناتا،المأوىجنةالخلد،دارالقرار،دار:افنحو.لأول1أما

يغهداولمالمتقيندار:فنحو:الثافي!اماالفردوس!.جنات،النعيم

الاضافةحملفالاولى،القرانفياللهاسماءمناسمإلىإضافتها

.القرانفيالمعهودعلى

نااحدهحا.،وجهينمنض!عيفالتحيةإلىإضافتهاوكذلك

إلى)1(1يضافوما،والاحرةالدنياداريينمشتركةبالسلاملتحية

نأ:الثانيوالبقاء.والقراركالخلدبها،مختصاالايكوذلاالجنة

خلد،ودار،وباقية،دائمةكونهامئل،اكملاوصافهامنالتحيةغير

كلمنالسلامةبخلافوالحزاور)2(،التلاقيعندعارضةفيهاوالتحية

ا،الدوامعلىالمقصودةاوصافهااكملمنفإنهاوشر،ونقعرعجب

ظاهرءوهذا،اولىإليهفإضافتها،بهالافيهاالنعيميتملاالتيئ

فصل

اسمائهام!اسحاتعالىاللهعلىالسلامافإطلاقهذا؛عرف!اذا

به،امسمىكلمن1،سمبهذا)3(واحقكله،هذامناولىهو

الملامفهو،وجهكلمنونقص!عيبكلمن--سبحانهلسلامته

افياسبحانهسلامفهو،بالإضافةسلاموالمخلوقاعتبار،بكلالحق

اكلمنصفاتهفيوسلالم،وهميتخيلهونقعرأ؟"عيبكلعنذاته

)1(

)2(

)3(

الح(

!.>ق(:"!ليه

>ظ(.منسقطهناإلى.!..الثانيدامن

اهذا"."من)ق(:

)ظ(0فىوتكررب)ق(منسقطتهناإلى.!..وجهكل"من
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وفعلوظلموشرونقصعيبكلمنافعالهفيوسلام،ونقصعيب

وبكلوجهكلمنالحقالسلامهوبل،الحكمةوجهغيرعلىواقع

كلاستحقاتطمناكملالاسملهذاتعالىاستحقاقهانفعلماعتبار،

عليه.مايطلبط

رسوله،بهونزههنفسهبهنزهالذيالتنزيهحقيقةهووهذا

النظيرمنوالسلاموالولد،الصاحبةمنالسلامفهوأب()ظ/80

نظرتإذاوكذلك،الشريكمنلسلام1و،والمماثلوالسميوالكفسء،

كمالها،يضادمماسلافاصفةكلوجدل!،كمالهصفاتأفرادإلى

وقدرتهقحوميتهوكذلك،والنومالسنةومنالموتمن)1"سلامفحياته

واعنهشيءعزوبمنسلاموعلمهواللغوب،التعبمنسلام

خروجهامنسلاموارادتهوتفكر،تذكرإلىحاجةاونس!انعروض

تحتبل،والظلمالكذبمنسلاموكسلماته،والمصلحةالحكمةع!

بلما،بوج!غيرهإلىالحاجةمنسلاموكناهوعدلأ،صدفاكلماته

منسلاموملكه،سواهماكلعنغنيوهو،إليهمحتاجسواهماكل

إذنه،بدونعندهشافسعاوفظاهرمعاوناومشاركاوفيهمخارع

لاالذياللههوبلفيها،)ق/3!11(لهمشارككلمنسلاموإلاهيف

ذامنسلاموتجاوزهومغفرتهوصفحهوعفوهوحفمههو،إلاإله

هوبل،غيرهمنيكونكمامصانعةاوذلطاومنهحاجةعنتكوذ

وكرمه.وإحسانهجودهمحض

ذامنسلامعقابهوسرعةبطشهوشدةوانتقامهعذابهوكذلك

وعدلهحكحتهمحضهوبل،وقسوةغلظةاوتشفئااوظلخايكون

)ق(.من)1(سقطت
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كماوالشاءالححدعليهيستحقمحاوهومواضعها،الأشيساءووضعه

)1"موضعالثوابوضعلوبل،ونعمهوثوابهإحسانهعلىيسخحقه

منهوموضعهاالعقوبةفوضعه،ولعزتهلحكمتهمناقصالكانالعقوبة

منبهوالجاهلودطاعداؤهيتوهممماسلامفهو،وعزتهوحكمتهحمده

حكمته.خلاف

توهمومن،والظلمو[لجورالعبثمنسلاموقدرهوقضاؤه

التنافض!منسلامودينهوشرعه،البالغةالحكمةخلافعلىوقوعه

والاحساذورحمتهمالعبادمصلحةوخلاف،والاضطرابوالاخخلاف

.وعدلطومصلحةورحمةحكمةكلهشرعهبل،حكمتهوخلافإليهم

ومنعه.الفعطىإلىلحاجةاوفعاوضةكونهمنسلامعطاؤهوكذلك

لمعاوضةلامحضإحسان)2"عطاؤهبل،الإملاقوخوفالبخلمنسلام

عجز0ولابخليشوبهلامحفوحكمةعدلومنعه،لحاجةولا

إلىمحخاخايكونادطمنسلامعرشهعلىوعفوهو[ستتواؤه

محخاجونوحملته،إليهمحخاجالعرسطبل،عليهيستوياويحملهما

افهو،سواهماكلوع!،حملتهوع!العرشعنالغنيفهو،إليه

ولا)3"،غيرهولاعرشإلىحاجةولاحصريشوئهلاوعلواستوا!

يكنولمعرشولاس!حانهكاذبل،وتعالىس!حانهبهشي-إحاطة

واستيلاؤهعرشهعلىاستواؤهبلالحميد،الغنيوهو،إليهحاجةبه

غيرهولاعرسطإلىحاجةغيرمنوقهرهملكهموجاتمنخلقهعلى

)1()ق(:"مكان!.

ود(!)ظمنسقطهعاإلى."..من"سلام)2(

)ق(.منسقطتولاا"غيره)3(
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،علوهيضادصحاسلامالدنياسحاءإلىليلةكلونزولهما،بوجه

وامعطلىيتوهمماكلمنوسلام،وكمالهغناهيضادمماوسلام

-تعال!شيءفيمحصوراأوشيءتحتيصيرانمنوسلام،مشبه

كلمنسلالموبصرهوسحعه-.وغناهكمالهيضادماكلعنربناالله

معطل.أب()ق/43يتقولهاومشبهيتخيلهما

المخلوقيواليكماذلعنتكونانمنسلاملاوليائهوموالاته

تعالي:قالكماوبر،هـاحسافيوخيررحسحةموالاةهيبل،المخلوق

(الذلمنودلبماليهنولؤألمآك!لمرلكلإليهنولىولدأينخذلؤلذىللهآلحمدوقل>

نفىبلمطلفا،وليلهيكوناذينف)ظ/9011(فلمأ[،أأ]الإسراء:

الدل)1،.منوليلهيكونان

المخلوقمحبةعوارضمنسلامواوليائهلمحبيهمحبتهوكذلك

بقربه،انتفاعاو،لهتملقأوإليهحاجةمحبةكونهامن،للحخلوق

اليدمننفسهإلصاضافهماوكذلكفيها،المعطلونيتقولهمماوسلام

معطل.يتمولهاوصشبهيتخيلهعماسلامفإنه)2"،والوجه

وتعالى،تجاركعنهينزهماكل""السلاماسمهتضمنكيففتأمل

الاسرارهذهمنتضمنهمايدريولاالاسمهذايحفظممنوكم

الأسحاءعلىلتعليقيوفقانالحسؤول31(المستعانوالله،والمعاني

علىالكلامههناولنقطع،مجيبقويبإنهالتمطهذاعلىالحسنى

.الأولالسؤال

)ق!ا،.منساقطهاإلى."..ينف"فلم)1،

.""الرحمة.ود()ظ)2(

(.)قفبلست)3(
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)1(فصل

.اسم؟أومصدرالسلامهلوهو:الثانيالسؤالوأما

"سلم"،منمصدراسمالححيههوالذىالتسلامان:فالجواب

تفهيفا("،و"فهمإ(،تعليفا!"علم"تسليم"،عليهالجاريومصدره

"كلم((.منكالكلام"سلم"،منوالسلامتكليفا"،و"كلم

؟.والاسمالمصدربينالفرقوماةقيلفإن

.ومعنويلفطي،فرقاندينهما:قلنا

قياممه،هوالذيفعلهعلىالجاريهوالمصدرإفإن:اللفطياما

"انفعل"،منوالانفعال"فعل"منوالتفعيل"افعل"منكالإفعال

علىبجاريينفليساوالكلاملسلام1واما.اوبابه"تفعلل"منوالتفعلل

وتكليم"."تسليم:لقيلعلحهجرياولوفعيهما،

وفاعله،الحدثعلىدالالمصدرانفهو:المعنويالفرقواما

ومنالحدثعلىدل،ذلكونحو)2(،وتعليموتسليمتكليم:قلتفإذا

والتعليم.الخكليموكذلك،والمسلمالسلامعلىالتسليمفيل،بهقام

لاوالكلامفالسلام،وحدهالحدثعلىيدذفإنماالمصدراسمواما

ا.والتسليمالحكليمبخلاف،مكلمولامسلمعلىلفطهيدل)3(

و"كلمتسل!ضا""سلم:قولكفيالمصدرانالفرقهذاوسر

آخرإلىئبتتثمأد(،فيلي!ستع!شرالمانيالسؤالإلىاهنامن"فصل"كلمة)1(

الأسئلة.

.()قفىليست)2(

أ."لايدرك:ود(أظ31،
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و"تكلمسلم""سئم:قلتفكانك،الفعللمجراربمنزلةتمكليعا"

فإنهمالمصدر؟[سمواماأبدا.فاعلهعنيخلولاوالفعل"،تكلم

العربية،أسرارمنالنكتة!هذه،الحدثعلىالدلالةلمجردجردوه

التحيه.هوالذيالسلامفهذا

قولأن:ففيه؛اللهاسماءمن[سمهوالذي""السلاموأما

"العدل"كإطلاواعليهوإطلاقهمصدر،اسمكذلكانه:احدهما

حذفعلى،العدلوذوالسلامذوأ(أ)ق/44انه:والمعنى،عليه

.المضاف

سميستكماأ1(السالم:أيهنا،الفاعلبمعنىالمصدران:والثاني

فيها.شرلايخرهيبلىشر،كلمنسالمة:اى،"سلامالى.القدرليلة

اسمائهمنالسلامنفسيكونأن:العربيةفيوأقيسالقولينمنواحسن

لكونهالفاعلعلىالمصدرإطلافبابمنوهو،كالعدل،تعالى

وبابه.وزور،وعدلصومرجل:كقولهم،منهمكرزاعليهغالئا

وهو،نفسهمصدرفهو،لسلامة1بمعنىهوالذي""السلامواما

المصدر،نفسالمرادكان"التاء("حذفتفإذا،والجلالةالجلالمفل

المصدر،منبالمرةبالتحديد)3"إيذانفيهكانبالتاء)2(اتيتوإذا

حيثمنالعامكالجنسوالجلالوالمجصالفالسلام،والحبةكالحب

والفصاحةوالملاحةوالجلالةوالسلامة.التحديد]ناء[)4"فيهيكنلم

.!!"السلام:)ق((1)

.""أتي:)ق((2)

.!إيذانا"ا:الأصولفى)3(

.الأصولفيتحرفت)4(
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.الواحدةالخصلةعلىتدلكلها

مناخصلةوالجلالة،الكمالخصالمنخصلةالملاحةانترىالا

(ب)ظ/901ملاحة:قالواكما،كمالة:يقولواالمولهذا،الجلالخصال

فلو،والفضلالشرفلصفاتجامعاسملكحال")1لأن؛وفصاحة

فتأمله."،"الكحالاسممنالمقصودالغرضلنقضوا،كمالة:قالوا

لانهاا"بوالرجاحةوالررانةوالأصالة"الحلاوةجاء:هذوعلى

ب"التاء"فيهافجاؤوا،محددةوالجمالالكحالمطلقمن)أ"خصلة

"،والسفاهةوالنذالةوالزقاعة"الحماقة:وعكسهالتحديد،علىالدالة

الجنسفيفجاؤوا،والنقصالعيبمطلقمنمحددةخصالفإنها

ب"الآء("،ادهوافىالنىاعهفيوجاؤوا"تاء"،بغيرالأنواعيشملالذجمما

إعادته.إلىحاجةفلا)2(،وإيضاحهالمعنىهذ!تقريرتقذموقد

بحصولإيذانا"التاكا"عنمجرذا"السلام"31"جاءكيفالآنفخأمل

آف!منسلملوفإنهيه،إلاالمقصوديحصللاإذلتام؛الحسحى

لمالسلامانفوضح،السلاملهحصلقديكنلمافة،فيووقع

وجوهه.جميعفيالحصدريةعنيحرج

علىيجىءولممصدر،اسممجيئهفيلحكمةفماقيل:فإن

المصدر؟.أصل

السلامةمسمى)4"حصولالمقصودأنوهو،بديعالسرهذا:قيل

)1(

)2(

)3(

."لاخصال:()ق

.(4لأ2-47؟21/تقدمماانظرواا،"وايضا:ود()ظ

الاسلام".لاأق(ت

)ق(.فيليست
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مطلقالمرادكاذفلما،بفاعلتقييدكحرمن،الاطلاقعلىعليهللمسلم

مجردعلىالدالالمصدرياسمأتوالفاعللعرضكيرمنالسلامة

فتامله.مغا،والفاعلالفعلعلىالدالبالمصدريأتواولم،الفعل

فصل

هل"عليكم"سلام:المسلمقولانوهو:الثالثالسؤألوأما

(أب44)ق/خبرأ1(؟امإفشاءهو

والإخبار،للانشاءمتضمنالدعاءالفاظمنونحوههذاأذ:فجوابه

يحتاجموضابديعوهذا،الإنشائيةجهةتناقضلافيهالخبريةفجهة

بهالصكلمإلىنسبة،نسبتانلهالكلام:فنقول،وايضاحكشفإلى

2(لي+

ثالثةنسبةولهخبزا،وإماطلحاامافيهالمتكلمإلىونسبة،نعسه

تحقيقهيتعلقوإنما،الغرضهذايهايتعلقلاالحخاطب،إلى

الخبرإلىالتقسيمينشأالنسبتينتينكفباعخار،الأوليينبالنسبتين

قصدإلىبنسبتهفله،يفترقانواينيجتمعاناينويعلموالإنشاء،

إلىبنسبتهولهالإنشاء،وصفمضمونهلثيوتوارادتهالمتكلم

تجتمعثمالاخبار،وصفالخارحفيبتحفقهوالاعلامفيهالمتكلم

المعنىكانموضعفكل،موضعفىوتفترقان،موضعفيالنسبتان

الخبرفيهيجامعلافإنهفقط،وإرادتهالمتكلمبقصدحاصلافيه

فان،وطلقت،وأعتقت،ووهبت!كهكذا،بعتك:قولهنحوالافشاء،

،وقصدهالمتكلمب!رادةإلاخارجيوجودلهايثبتلمالمعانيهذه

المتكلمإخبارتضمنهاوهي،اخرىجهةمنوخبريتها،اتإنشافهي

نجر".امطلب"ام)ق(:)1(

"0نفسه"التكلم)ق(:)2(
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التيالخبريةهيهذهليستلكن؛ذهنهفيالنسبةهذهدبوتعن

كيرمنفيهحاصلاالمعنىكاذموضعوكلالخبر،لفظلهاوضع

فالخبر،ومحبتهبحصولهدعاؤهإلافيهللمتكلمولحس،المتكلمجهة

السلامةفإن"،عليكم"سلامنحو:وهذاالإنشاء،يناقضلافيه

بهاالدعاءإلاللمسلمولحس،المسلمبفعلتحصللمالحطلوبة)1(

السلامةبحصولالاخبارتضمن"،عليكم"سلالم:قالفإذاومحبتها،

هو:سيبويهقال"له"ويل:وكذلك،وتمنيهاوإرادتهابهاللدعاءوالانشاء

حرفوهبل،وجههعلىسيبويهقولالناسمنكثيريفهمولموخبر،دعاء

بحصولالاخبا!تخضحنانهاالمعخىهذاسيمويهأ!ادوإنما،بها!ادهعحا

غيرفيمحزرةتجدهالاالتيالنكتةهذهفتدبر،بهالدعاءمعلهالويل

إلىالكلامتقسيميطلقوذتجدهمبلا(،)ظ/011هكذاالموضعهذا

وقد.وافتراقهمااجتماعهمالمواضعوبيافيتحريرغيرمنوإنشاءخبير

هذا،شبهوماله("،و"ويل(1،عليكم"سلام:قولهماذبهذاعرفت

سلمههاللهم:نحوالمجردالطلبصورهفيالكلامإخراجمنأبلغ

فصل

التحية؟.عندالحطلوبالسلاممعنىماوهو:[لرابعالسؤالوأما

مش!وراذ:قولانففيه

و"الحلام("،عليكمالسلاماسم:المعنىاذاأحدهما:ا()ق/5!1

وحلت،عليكماسصهبوكةنؤلت:الكلامومفىاوجلعزاللههوهنا

اسموجلعزأسمائهمنالمعنىهذافيواختيرهذا،ونحو،عليكم

،بعدهالذيالسؤالجوابفييأتىلماالأسماء،منغيرهدوذ"(السلام"

تحريف.وهوبهاالصطلقأالسلامود(؟)ظ*1(
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"الصحيح")1"فيثبتمامنها:،بحججالقولهذاأصحابواحتي

السلام،عبادهقبل)2"اللهعلىالسلام:الصلاةفييقولونكانواأنهم

السلام:تقولوأ"لاع!حو:النبيفقال،فلانعلىالسلام،جبريلعلى

النبيايهاعليكالسلامقولو[:!لكن،السلامهواللهفانلله1على

فثهاهم"،الصالحيناللهعب!د!علىعليناالسلام،!بركاتهالله!رحمه

عليهالحسلمعلىالسلاملان"؟اللهعلى"السلام:يقولوااذلمج!يه!النبي

له،المطلوبلامنهالمطلوبهوتعالىوالله،يسلمأنوطلبلهدعاء

المسلمهوبل،عليهيسلمأنفيستحيلله،المدعولاالصدعووهو

!ت!في>س!شن:يقولحيثكتابهفيعليهمسلمكحاعبادهعلى

،[181-018:]الصافات(أ،-فيصآلمزسلرخبرعلىهـسخص*أ7*يححفورخ!اآلعؤص

(توجعك>سلض901[،:]الصافات(أ(!إنرسصعكسطئم>؟وقوله

فيوقال013[ت]الصافاث<نجلاياسينإلعك>سكغ97[،:]الصافات

مناوبربهمخدسنعاقبط>:لنوحوقال[15.]مريم<عليهوسنم>:يحيى

تعالى:قالكماالجنةأهلعلىالقيامةيومويسلم48[]هود:عتك(

<-ةرحيو!تققى،قنسبئم)3"1:هفييذلمحوذما!لهم!كهةفيها>لهتم

""سلامتضمنهماوفعله،المصدرعلىمنصوبف"قولأ"58[-57ة]يس

.قولالسلاملان؟القولمن

حديثمن"")ماجهابنو"سنناحمد")4"الإمام"مسندوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،-عخهاللهرضي-مسعودابنحديثمن)204(رقمومسلم)831(،رفمالخاري

)2/363(."الفححإ:انظر"،دامنللبخاري!وايةوفي،الرواياتاكثرفىكذا

)د(.منساقطةالاية

أب!علىحاشيتهفيالمسخدإلىالمصنفعزأهوقد"المسند"،فيأجدهلم

أيضا.(131)7/:داود

1()184رقم
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الجنهأهل"بمنا:!ي!اللهرسولقال:قالاجابرعنالمنكدربنمححد

الجبارفاذا،رؤوسممفرفعوا،فوقمممننوراممسطعإذنعيمممفى

سلامالجنةأهليا:وقال،فوقهممناعليهمأشرفقدجلالهجل

يتوا!ىثم["ه]ي!:(اطةترحيمربقندولم>اسغ:قولهقرأثمعليكمم

1(."ديارهمفيعليهموبركتهرحمتهلمحتبمى،عنهم

يومالحقعليهيسفممنأؤل)أمرفوعا.")2(ماجهابن"سننوفي

4؟[:]الاحزاب<يلققىن!سلميوم>مج!تهم:تعالىوقالعحر("،القيامة

تحيةهذهتكوناذومحال،وتعالىتباركيلمونهيومتحيتهمفهذا

فيذلكعننهواوقد،عليهيسلمواأذمنإبهأعرففإنهم،لهمنهم

،المفعولإلىمضافةهناوالتحيةلهم،منهتحيةهذاوإنماالدنيا،

قولهولولابها،هميحيونهالتيالتحيةلابهايحيوفىالتيالتحيةف!ي

؟؟ا(قىحيورفيم!ق!،>سلنم:يسسورةب،145)قلمفيتعالى

تعالى:قالكما،الملائكةمنلهمالتحيةتكوذالطلاحتر"5[:]يس

ولكن،[42-23:]الرعدعلعكو<سلئم!بمآالابكلمنعليهميدظونوأفلعكة>

الجنةمنمنازلهمفيوهمعليهمدخلواإذاالملائكةسلامهدا

يؤ!>محنتغ:قولهفيالمذكورةالتحيةواما،عليهممحسلمينيدخلون

كحااللقاء،]وقت[)3"لهمتحيتهفتلك4؟[:]الأحزاب(سغيقققىن!

)1(

)2(

)3(

)!61(،رقم"الشريعه،:فيوالاجري3/67"،:الكشفإالبزاروأخرجه

5،.10)5/:المنثورأ"الدرفيكماوكيرهم

فياله!ميضعفهوبه،الحدبمئكر،الرقاشيعيسىبنالفضلسشدهوفي

46(.)1/:"الزجاجة!مصساحفيوالوصيري)7/"9(،:!"المجحع

وضعفه،كعببنابيعن65()7/:عديوابن؟"(،)3/:والحاكم01()4!قم

،3(0>لأ/؟داود!أبيعلى!حاشيففيالقيموابن،(1/46):الؤوائد(دافيالوصيري

!المضيريةإ.منوالمحبت"وقل":الاصولفي
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.يومئذ!؟ربهمعنالمحجوبون!رمفماذا،لقيهإذاحبيجهالحبيبيحيي

فيهعقايهذنبفذاكغيبتهعثكغابالذييكلفي

يمتنعفلا،السلاممنهيطلبتعالىاللهأذوا!ود:أب!أ)ظ/0

يسلملافلذلكذلك،لهيطلبولاعبادهعلىيسلمانحقهمن

اسفاالسلامكونفيصريح!الشلام")1(هوالله"أن:غ!ع!وقوله.عليه

اسمائه.من

السلاماسم:معناهكان"،عليكم"سلام:المسلمقالفإذاقالوا:

ذأعمرابنحديثمنداود)2(أبورواهماحججهمومن.عليكم

تيممئمالجدار،استقبلحتىعليهيردفلمغ!ج!النبيعلىسلم!جلا

قالوا:طهر"،علىالااللهأذكر!نكرهت"افي.وقال،عليهورد

إذالهذكزايكوذوإنما،اللهذكر"السلام"أذبياذالحديثهذاففي

أسمائه.مناسماتضمن

يبدؤونلاالكتابأهلمنالكفارأذايضا:حججهمومن

يقالأذيكرهلاأنهومعلوم.عليكمسلام:لهميقالفلا،بالسلام

الله،اسحاءمناسمالسلاملأنإلاذاكوما،اللهسلمك:لأحدهم

فهذه.عليهالاسمذلكبركةحص!لللكافريطلباذيسوخفلا

!1(

،2(

2/611.تقدم

طريقمن)1!18(رقموالطيهالسي36(،)1/35-:والنسائي)033(،رقم

ذكره،نكارةلفظهوفي،بنحوهعحرابنعننافععنالعبديثابتبنمححد

احمد.الإمامعنداودأبو

)17(،رقمداودأبواخرجهفنفذ،بنالص!اجرحديث!نشاهدوله

وابن116،)1/لأ:والحاكم)035(،رقمماجهوابن)1/37(،:والخساثي

)834(.رقم"الصحيحةالأحاديث"سلسلةوانظر)6012،رقمخزيعة
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.ظاهرةقويةترىكماحجج

المطلوبوهو،السلامةبمعنىمصدرالسلام1ان:الثافيالقول

ابلاينكرانهالقولهذااصحابحخةومن.التحيةعندبهالمدعو

مناسفاكانولو"،عليكم"سلام:الحسلميقولبل)أ"،ولامالف

يطلقكمامعرفا،عليهيطلقكانبلاكذلك،يستعحللماللهاسما-

ألعزيزلتلمؤمنالاش>:فيقال،الحسنىاسمائهسائرعلى

إلىاللفطيصرفلالتنكيرفإذ23[،]الحشر:ألمت!بر(لجثار

فإنهالمعرفبخلاف،وحدهاللهإلىيصرفهانع!فصلامعين

الحسنى.اسماؤهذكرتإذاتعيينااليهينصرف

قوله:فيعليهوالبركةالرحمةعطفاذأيضا:خججهمومن

الحصدر،بهالمرادانعلىيدل("،وبركاتهاللهورحمةعليكم"سلام

مثله.مصدرينعليهعطفولهذا

مناسماهنا)ق/1146(المملامكانلوانهايضا:حججهمومن

ويكونمقجدا،بهيكوذوتقديربإضمارإلاالكلاميستقملم،اللهاسحاء

ولو،علجهمليسنفسهلاسمفإن،عليكمالسلاماسمبركة:المعنى

منذلكونحو،علحكالاسمهذابركة:معناهكاذ،عليكاللهاسم:قلت

عليه.دليلولا،الاصلخلافالتقديرهذاانومعلومالتقدير،

المعنى،هذاالسلاممنالمقصودليمسانه:ايضاحججهمومنا

فييأتيكماودعاء،خبزابالسلامةالايذان)2"منهالمقصودوإنما

معنىلتضمنهامانا،السلامكانولهذاهذا،بعدالذيالسؤالجواب

(.)قفيليست"ولام11)1.

01!!ضهيذان"ألا:ا()ق(2)
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قالوا:0صاحبهمنعليهوالرادالمسلممنواحدكلوامن،السلامة

تاؤه؛وخذفت،السلامةبمعنىمصدرالسلامأنعلىيدلكلهفهذا

تفيدو"الاء"منه،الواحدةالمرةلاالجنسهذاالمطلوبلان

.تقدمكماالتحديد

القولين،مجموعفيالحق:يقالانالمسألةهذهفيالخطابوفصل

ذلكيتجينوإنحامجموعهما،فيوالصواب،الحقبعضمنهحافكل

الحسنىباسمائهاللهدعاءمنان:وهيمرارا،إليهااسرناقدبقاعدة

الحطلوبلذلكالمقتضيبالاسمالبهويتوسل،مطلوبكلفييسألأن

به،إليهمتوسل)1"اللهإلىمتشفعالداعيإنحتى،لحصولهالمنالسب

فقدالغفور"،التوابانتإنكعليوتبلياغفر"رب:قالفإذا

مطلوبه،لحصولمقتضييناسحائهمنباسمينإليهوتوشل،أمرينسأله

سألتهوقد-عنهاالده-رضيلعائشةا()ظ/111!ي!التبيقولطوكذلك

العفوتحبعفوانكاللهم:"قولىالقدر؟ليلةوافقتإنبهتدعوما

)2،.!س.
نأسألهوقد-عنهالله-رضيللصديققولهوكذلك،عني"ع!

يغقزلا!إنهكحيراظلفانفسيظلحتافي"اللهم:بهيدعودعاءيعلمه

الغفورأنتانكوارحمنيعندكمنمغفرهلىفاكفرانتالالذنوب1

.شواهدهبإيرادنطولفلاجدا،كثيروهذا")3(،الرحيم

)1(

)2(

)3(

928(.281،)1/تقدمماوانظر."...إليه!مستشفعود(:)ظ

"عملفيوالنسائي)0385(،رقمماجهوابن)3513(،رقمالترمذياخرجه

(،موضعوكير1الأ)6/"المسد":فيواحمد8(،لأ)2رقموالللة"الوم

053(.)1/:""المسحدركفىوالحاكم

الشيجن.شرطعلىالحاكموصححه،"صحيح"حسن:الترمذيقال

2(."لأ)5رقمومملم3"(،الحرقمالبخاريأخرجه
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اهمهيالتيالسلامةطلبمقامكانلمافالمقامهذا؛ثبتوإذا

السلاموهو،اللهاسماءمناسمبايخةلفطهافياتى،الرجلعندما

أحدهما:؟معنيين"السلام"لفطفتضسمن،السلامةمنهيطلبالذي

وهو،السلامةطلب:والئافيعمو)أ"،ابنحديثفيكمااللهذ!

تعالىللهاسماءمناسضا"عليكم"سلامئضمنفقد،اليسلممقصود

.الفائدةهذهفتأمل،منهالسلامةوطلب

انه)3"ابعفالسلفعنرويماهذا)2(منوقريبأب()ق/46

الناسمنكثيروانكر،تعالىاللهاسماءمناسمإنه"آمين":فيقال

معنىيفهمواولم"امين"،اسمائهفيليصوقالوا:،القولهذا

فإن،وتعالىتباركاسحهتتضمنالكلمةهذهاناا!ادإنمافإنه،كلامه

دلالتها!لاسحهمتضمنةفهيسالناك)4"،ماواعطالممتجبمعناها:

أ)السلام"لأناظهر؟علحكم""سلامفيالتضمنوهذا،الطلبعلى

اعلم.والله،المسألةسركشففهذا،تعالىاسمائهمن

فصل

منكيرهدوذاللقاءعندطلبهفيافالحكمةهذا؟عرفإذا

عندبعضمابعضهميحييانبينهمالجاريةالناس!عادةاذالدعاء:

)1(

)2(

)3(

)4(

.المحقدم

+منها"":()ق

يافبنوهلالومجاهدهريرةابو!خهمالسلفمنع!اعددبذلكلفسيرهجاء

ا.جيرفيوحيهم

1)؟/99(،:وعبدالرزاق)2/188(،"الحصنفإ:فيش!بةأبيابنأخرجه

)1/33(.:كثير"ابنو"تفسير45()1/:االصنثو!"الدرداوأنظر

لما."سألك:(ق)
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عليهاأاصطلحواوأمورألفاظتحيتهمفيلهمطائفةوكل،ئه-)1(لى

11صباخا"انعم؟الجاهليةفيبحنهمتحيتهمفيتقولالعربوكانت

-النون-بفححالنعمةمن"انعحوا"بلفظةفيأتونصباخا"،و"انعحوا

الصباحلأن"صباخا"؛:بقولهمويصلونها،والحياةالعيشطيبوهي

اليومواسخمرتحكحهاأستصحبالخعمةفيهحصلتفإذاالنهار،اول

يتعالىأنإلىتأخيرهاوعدمبتعجيلهاإيذانابأولهفخصوها،كله

صباحهوالزمانفإنمساء""،"أنعحوا:يقولونوكذلكالنهار،

بعدمنوالمساء،انتصافهبعدإلىالنهاراولمنفالصباحومساء،

اللهومساكبخييرالله"صبحك:الخاسيقولولهذا،الليلإلىانتصافه

الله.ذكرفيهانإلاومساء"صباخا"انعممعغىهوفهذابخير"،

:ايبيمائي"أ2(سال"هزار:تحيتهمفييقولونالفرسوكانت

أشبهه،ماأوالجنسهذامنتحيةلهمأمةوكل،سنةألفلعيش

دخولهمعندخاصةهيئاتمنملوكهمبهايخصونتحيةولهم

منالملكتحيةبهاتتميزخاصةوألفاظ،ونحوهكالسجود؟عليهم

ولهذاودوامها،ونعيمهاالحياةبهممصودهمذلكوكل،السوقةتحية

لكن،الكرامةمن!"تكرمة"الحياةمن"تفعلة("وهي،تحيةسميت

-تباركالسلامالقدوسالملأفشرع"تحية"،فصارالمئلانأدغم

أولىوكانتاعليكلم"،"سلامبينهمتحيتهمالاسلاملأهل-وتعالى

قولهم:نحو،وكذبمحالهومامنهاالتىالأممدحياتجحيعمن

صباخا"،"انعم:قولهممثلالمعنىقاصرهووما،سنةألفلعيش

)1()ق(:ا)اللقاء".

واتقطع:و"بيمائي"،سخهالفسال":"هزارومعخى،الاصولفيتحرفت)2(

2(.ألأ)12/:،"اللسان:وانظر،تعيش
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اولىبالسلامالتحيةفكانتالسجود،:مثل،للهإلاينبغيمالاومنها

فهيبها،إلافلاحولاحياةلاالتيالسلامةلتضمنها؛كلهذلكمن

شيبم.كلاعلىالمقدمالأصل

بسلامته،بشيئينيحصلإنحاالحباةمنالعبدا(1)ق/147ومقصود

مقدمةالشرمنوالسلامة،كلهالخيروحصولب(،)ط/111الشرم!

كلبلى،الانسانيهتمإنحاولهذا،الاصلوهيالخير،حصولعلى

تتضمنالمطلقةالسلامةانعلىثانيا،ثمإغنيمتهاولأبسلامتهحيوان

الثقصاووالعطبالهلاكلهحصلفالهلوفإنهالخير،حصول

فتضفتت،المطلقةالسلامةحصوليحنيعالخيرففوات،والضعف

اللذينالأصلينفانتظمتبالخير،وفوزهشز)1(كلمننجاتهالسلامة

ومتضحنة"السلام"اسمهمنمشتقةكونهامعبهحا،1إلاالحياةتتملا

"السلامة"لاالجنسإرادةمنذكرنالمامنها"التاء"وحذفتله،

بلوآفيما،وسرعيبكلمنالسلامةدارالجنةكانتولما،الواحدة

فيهااهلهاتحيةكانت،والحياةالعيشينعس)2(ماكلمنلملمتقد

منعليهميدخلونو[لملائكة،بالسلامفيهايحييهموالرب"سلام"،

سزفهذا[42:]الرعد<ابر؟-6آلدأرعقىفنعمصبزتمبماعلتكوسنئم>.بابكل

اللقا-.عندبالسلامالتحية

عنغائبامنهماكلالمتراسلانكانفلماالمكاتبة؛اعندواما

لهمكاتبتهفىاستعمل،لهخطابهمقاميقوموكتابهإليهورسولهالاخر،

.الخطابمقامالكتابلقيام،خاطبهلومعهيستعملهماالسلامم!

"سوءلا.)د":)1(

"يخقص".)ق":)2(
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قصل

على".9بالمعنىهذاتعديةوهو:الخامسالسؤالوأما

عرففاذا"سلمت"؟:قولهمعنىما:وهي،مقدمةبذكرفجوابه

عليه""سلمتلفطاذفاعلم،بهالحق"على"حرفانعرفمعخاها

طلبية،جملهىألفاظموضوعهافلانا"و"لعنت"عليهو"صليت

قلت:ةموضوعه،"سلحت":فقولك،مفردةمعانيموضوعهاوليس

وا"عليهصل"اللهم:قلت"عليه"صليتوموضوع"،عليك"السلام

العنه".اللهم":قلت"لعنته"وموضوعله"،"دعوت

-وإنونطيره"،الله"سبحان:قلت"،الله"سبحتهذاونظير

"،اللهإلاإله"لا:قالإذا"هلل("-الجملةلفطمنمشتفاكان

ولاحول"لا:قالإذاو"حوقل"لله"،"الحمد:قالإذاو"حمدل("

إذاو"بسحل""،الصلاةعلى"حيئ:قالإذاو"حيعل""،باللهإلاقوة

قال)1(:"الله"بسمم:قال

المبسحلالحبيحثذاكحبذالالقيتهاغداةليلىبسملتوقد

هذاعليهالقيت:اي"،عليه"سلحت:فقولكهذا؟ئبتواذا

عليه،لباسهكاشتمال.عليهمعناهباشتمالإيذاناعليهواوقعتهاللفظ

فتأمله.،به)2"الحروفاليق"على("حرفوكان

أخبمنلكفسنصا"أاصااليمينأحعبمق؟نإنوأما>:تعالىقولهواما

ولو،تحيةبسلامهذافليس19[،09-:][لواقعةا-91(اليمينأب()ق/!4

)1(

)2(

إله.!خسوبانهوذكر32(،")ص/ا:!ديوانه،ربيعةابىبنلعمرالبيت

(.)قفيل!ست
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*-إ(إننهيوعك)سذمةقالكما"عليه"فسلام:لقالتحيةكان

تضمنتالايةولكن9![،:]الصافاب(لؤج>سلؤإعكأ[90:]الصافات

علىالقدومحالالصغرىالقيامةعندواقسامهمالناسمراتبذكر

النعيم،وجغةو[لريحانالروجلهمقرب؟اقسامأثلائةانهمفذكر،الله

ووعد،بالسلامةفوعدهالسلامةلهاليميناصحابمن!مقتصد

غانضا.سالحامنهماو[حدكلكانهـانوالفو!،بالغنيمةالصقرب

فلما،جحيموتصليةححيممنبنزليفأوعدهوضلالهبتكذيبه!ظالم

ذكر،حالهعنإخبا!مقامهووإنحااتحية،مقامالمقاميكنلم

السلامة.منلهيحصلما

فياللاما(ليظ/112معنىمالكن؛صحيحفرقفهذا:قيلفإن

حرفمعنىوما؟الخطاببهذالمخاطبهوومن"لك("،:قوله

الاية.فياسئلةثلاثةفهذهالجحين؟اصحابمن:قولهفي"من"

افيالسلامهذابينالفرقبذكر-الده-بحمدوفيناقد:قيل

كانتوإنالأسئلةوهذ!المقصود،كانوهوالتحيةسلاموبين،الاية

إكما،عنهانجيبولكنمقصودنا،عنخارجةفهيبالايةمتعلقة

فيشعفىالمفسرينمناحدانرلمكناوإنوقوتهاللهبحولللفائدة

منهمبل،واللفطالمعنىحقيقةكشفولا]الغليل[)1"الموضعهذا

منومنهم،ليميناصحابمنإنكلك)2(فمسلمالمعنى:يقولمن

ورود.غحرمنمعناهاعلىحومهومحا،ذلكغحريقول

بلامصاحبهإلىفضافوالشرالخيرمنبهالمدعؤانفاعلم

.،لمنيريةاأ)م!(1)

.("فسلام":(قو)(لمنيريةواودظأفيكذا(2)
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لهم>أولثك:تعالىقولهذلكومن،لهح!ولهعلىالدالةالإضافة

معناهابحصولإيذائا(1اللعنة"عليهم:يقلولم2[،ه]الرعدة(أللغنة

18[:]الأنبياء-"<أشلصفونمماأل!ئلولكم>:قولهوكذلك،لهموثبوتهلهم

ومنه،السمولك،التحيةولك،الرحمةلكهذا:ضدفيويقول

وحصلالسلاملكثبت؟اي19[:]الواقعة(لك>فسلص:الايةهذه

لك.

خطابفهو،الضربهذامنهومنلكلفالخطابهذا؟وعلى

ةتقولكما،اليميناصحابمنهومنيالكفسلالم:اي،للجنس

في"من"بحرفاتى-اعلم-واللهولهذا،منهمهومنيالكطنيئا

فيوالحجروروالجار19[:]الواقعة(ص"*لعينا!ب>من:قوله

:تقولكما)1(،اليميناصحابمنكائنالكسلام:اي،حالموضع

والجار،منهمكائنا:اي،وحزبهاللهرسول)2(اتباعمنلكهنيحا

مناحببتك:تقولكما،الحالعلىينتصبالمعرفةبعدوالصجرور

وهو،الايةهذهمعنىفهذا)3"،منهمكائنا:اي،والعلمالديناهل

وماحام،منمنهمعلبهحامفقدالتفسير؛اهلكتبعنهخلتوإن

الموفقوالله،قالوهمافراجع،اوضحهولاالمعنىكشفولاورد

بفضله.الماذ

)1(

)2(

)3(

فصل)ق/1148(

ههنا،بالنكرةالابتداءفيالحكمةماوهو:السادسالسؤألواما

..والحجوور."الجا!:قولهمن

ي!.بصحاا":(ق)

...لحجووروارلجاا":قولهم!

)ق(.منساقطإ

)ق(.منساقطإ
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.ه)1(ءا
سؤالين؟تضمنقدسؤالفهذاعليها؟الخبرتقديمالاصلادمع

اقدإذانه:الثاني.الموضعهذافيبالنكرةالابتداءحكمة:احدهما

نحو:،البابقياسلانهالمبتدإ،علىالخبرقدمفهلابهاابتدىء

اءرجل"؟الدار"في

افياكانإذاقالوا؟النحاة:يقالارلأولالسؤالعنوالجواب

بها؛الابتداءجازله(أوويللك)2("سلام:مثلالدعاءمعنىالنهكرة

منابنوعالتكوةتخصصتفقد،الكلاممعانيمنمعنىالدعاءلأن

الخبرفإن،تحتهحقيقةلاكلاموهذابها،الابتدا-التخصيصفجاز

مسوغةالخبرجهةتكوذفلاهذاومع،الكلامألواعمننوعاصا

01!؟بهاللابتداءمسوغةالدعاءجهةتكوذفكيف،بالنكرةللابتداء

نوغا؟والطلبنوعا،والخبرنوكا،الدعاءكونبينالفرقوما

فإنعخها؟الاخباريصلح]حتى[النكرةمسمىلعيينذلكيفيدوهل

منايمنعالذيوالابهامالشياعمنفيهاماعنهاالإخبارمنالمانع

الخبريالإسنادنسبةيستفيدحتىذهنهفيالمخاطبعندتحصيلها

منوقولخبوا،اودعاءالكلامكونبينذلكفيفرقولاإليها،

ا"نحويفيد،،حيثامتنعأب(أظ/12إنمابالنكرةالابتداءإن:قال

الابتداءجازافادتفإذا،ذلكونحومات"و"رجلالدنيا"في"رجل

ذلكتقييدمن)3(احسنبعدد=حصرولابضابطتقييدكيرمنبها

الضوابط]من[ذلكوغيراخر،كلامقوةفياوادعا-،الكلامبكون

يجعللم"كتابه"فيفإنهسمبويهالنحوإمامطريقةوهذه،الحذكولىة

ا"كون".أ!تى(:)1(

لاعليك".)!تى(:)2(

قال(".من"وقول:بقولهمتعلق)3،
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،الفائدةالصحةمناطجعلبلبعدد،حصرهولاضابطابهاللابتداء

ضابطا،تكلفمنوكل،سواهالتظرعنديثبتلاالذيالحقهووهذا

ذلكإلىلردهايتمحلنفإماعنه،خارجةالفاظعليهتردفإنه

النحاهببعضالامرآلحتىاخر،بضوابطيفردهان!اما،الضابط

وكلعليها!غيرهزادوربحاضابطا،ثلالينالبابفيجعلأنإلى

وبابه.ناب"!أ(ذااهر"شز:منواسترحتاليهحاجةلاتكلفهذا

+؟طريقتهمسلكتإذاالضابطمنذلكفيعندكفما.قلتفإن

عنهايشذيكادلا،البابهذافيجامعةقاعدةالاناسمع:ق!لت

منبضربمخصوصااومعرفةيكونانالمبتدااصل:منهشيء

انتفتفإن،عنهالإخبارمنالفائدةتحصلبوجه،التخصيرضروب

الخبريكوننإلاعنهئخبرفلابأجمعها،التخصيصوجوهعنه

الأربعة؟الشروطبهذهعليهمقدمامعرفةمفيذامجروراأب()ق/48

المبتداوكأنعنه،الحديثكأنصارمعرفةوكانتقدمإذالانه

عنه.خبرأ2"المؤخر

فيالكلامهذاتجدفإنكدين"،ريد"على:قلتإذاذلكومثال

وهو،الدينهوالفائدةفمحط"،مدينأومديان"ريد:قولكقوة

"على:وتقول،الاوضاعقيودفيتنحبسفلاالإخبار،منالمستفاد

فيعنهالمخبرهوتراهفأنتمبتدأ؟يكونفكيفومجرورجارريد"

)1(

)2(

نالبذاأهزماخوالمعحى)2/172(،":الأمال"صجمعانظر4العربأمال!ن

والحئل.السغهو:نابوذا!الئحئحصوتوهوالهرير!ن:وأهزشز،إلا

.الاصولفيمحرف

)ق(.فيليست
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مدياذ،بأنهزيدعنبلالذينعنالإخبارالمحقصودوليس،الحقيقة

وإذالخبو،وشروطالمبتداشروطفراجعهداعنذهنككحف!رإذ

تقديمبينفرقلاوكانشيئاالمسألةئفدلممفيدا،الخبويكنلم

الفائدهعدمفيكانرجل"لدنيا"في:قلتإذاكما،وتأخيرهالخبو

ولابتقديمالفائدةتمتنعلمفهناالدنيا"،في"رجل:قولكبمنزلة

قولك:هذاومثلمفيد،غيرالخبوكونمنامتخعتاوإنماتأخير،

في!ا"الدار:قولكبمنزلةلأنهمفيد؟كلامفإنه"،امرأةالدار"في

والمعنى،اللفظفيفيهاالمرأةبحصولالدارعنفأخبرت"،امراة

ذلكاردتولوالدار،فيبانهاالمواةاعنالاخبارئردلمفإنك

وإنماالخبر،إلهأسندتثماولأعنهالمخبرحقيقةلحصلت

علىاشتملتقدوأنهابامرأةمشغولةبأنهاالدارعنالإخبارمقصودك

ليسفإنهههنا،النكرةعنالإخبارحسنالذياهوالقدرفهذا،امراة

المعرفةعنخيرالحقيقةفيهيوإنما،الحقيقةفيعهاخبزا

ذا:فهوالنحويالمعرابيتقديرهواما،الكلامحقيقةفهذا،المحقذمة

بالابتداءهمرفوعةوالخكرةمقدمخبرالمجرور

:تقولفلااللقظفيالمبتداهذاتقديمامخنعاينفمن:قلتفمان

زيد"؟.علىو"ديناالدار"فيأ)امراة

أ(أ)ظ/13فيسبقحثيعأ،طلباالوصفاتطلبالنكوةلأن:قلت

منلش!إذعنها؟خبرلالهاوصفوالمجرورالجارانإلىالوهم

إلىمتطلعاالذهنفح!قىلها،الوصفبعدإلاعخهاالاخبارعادتها

بلالخبر،انهيتبينلمولكنسمحهإلىوقداسبق،عليهالخبرورود

الانتظارالمفييبقىبل،الفائدةلهتحصلفلاوصفايكوذانيجوز

نااستحالعليهاوالمجرورالجارقدمتفاذا،لهوالتر!بللخبر



الحجرورالاسمأنإلىوهمهفذهب،موصوفهيتقدملالأنه،لهاوصفايكون

.الفائدةمحطوهو،أ،أ94ق/9النكرةعنوالحديث،الخبرهوالمقذم

تكوناذبهاللابتداءالمسوغةالخخصيصاتفمنهذا،عرفتإذا

عامة،او22[1:]الجقرة(قشركفنخصمؤمنولعبا>:نحو،موصوفة

".عندلبأحاو"هل،"اللهرسولىمنخيراحا"ما:نحو

"تمرعمر:قولنحو،التفضيلسياقفيتقعان:ذلانومن

ذا،لالعمومالتخصيصمننوع)2(التفضيلفإن،"جرادةمنخير .)1(ا

هذاانالمراد:بل؛الجنسهذام!صينةغيرواحدةالمرادليس

إيذانا،الوحدةعلىالدالهبالتاءواتى،الجخسهذامنخيرالجخس

تأوبلومنه،الج!سأفرادمنفردفردلكلىثابتالخفضيلهذابأن

:قدرهفإنه21[محمد:1<معروفوفولمطاعة>.تعالىقولهفيسيبويه

قولمناحسنوهذا،بكمواجدراشبهمعروفوقولىامئل!3"،طاعة

الحعطوفلانعليها؟[لعطفههنايهاللابتداءالمسوغإن:بعضهم

احسن،سيبويهقولكان!انحابه،الابتداءفيصح،موصوفعليها

ولوبها،عليهالمعطوفتق!يديق!ضيلابالصفةالمعطوفتقييدلاذ

عليها.يعطفلم!انذلكلساغ"امثل"طاعة:قلت

قلت:إداكما،إجمالبعدتفصيلسياقفيالنكرةوقوع:ومنه

وثوبلعحرو،وثوبلزيد،فثوبهؤلاء؛بينالثيابهذه"اقسم

فيوشياعهاإبهامهاوزالوتعينتتخصصتههناالنكرةفإنلبكر("،

)1(

)2(

)3(

.(425)3/ةشيبةأبيوابن(،9041!/ةعدالرزاقاخرجه

)ق(.!نساقطهناإلى"...قول"نحو:قولهمن

.(1لحا/)1:""الكتاب
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ثوب:قلتفكأنك"المعيغةالثياببتلكتخصصتبل،الثيابجنس

وتخصيص.تقييدوهذاالعمرو،منهاوثوبلزيد،منها

فيهبلمحضا،خبراالكلاميكنلمإذابالنكرةالابتداء:ومظ

فيك")1(،لاالحجرفي"امت؟قولهمذلكفمن،والمدحالتزكيةمعى

"لاا:بقولهمقرنوهحتىوسكتوالحجر"في"افحتيقولوا:لملانهم

نسجتهمناقربالحجرإلىالامت"نسبة.الكلاممعنىفصارفيك"،

الصخاطبتزكيةارادوالانهممنك("؛بهاليقبالحجروالأمت،إليك

بل،الحجرفيبأنه"امت"عنالاخبارايريدواولم،عنهالعيبونفي

عننفيهنإلامعا،المخاطبوعنالحجرعنالنفيحكمفيهو

ايبتداأذغروفلاالغفيمعنىالحديثادخلوإذااوكد،الحخاطب

.والفائدةالعموممنفيهلمابالنكرة

احدهما:؛تقديرانوفيهناب")2"ذاأهر"نر:قولهمهذاومن

انه:والثاني.اهرهمخوفسراوعظيمسر:اي،الوصفعلىأنه

هزهإنمااو:سر،إلأنابذاأهرماوهو:اخر،كلاممعنىفي

كانتإذافهكذا،الفاعليةوجهعلىالمسألةصحةفيريبولالشره

.معناهفيالذيوالخبرالحبتداوجهعلى

ماا:الكلاممعنىلانبه"؛جاء"شرما:دولهمب()ق/144ومنه

)3(
النفي:شجئين)!(معنىهاالزائده"ما"ادتفالشز،إلابهء.

5(.21/ة،"اللسانانظر:)1(

)2/623(!تقدمماانظر)2(

)د(.منلصادطبه"جاءماشالكلاممعخى"لأن)3(

)ق(01فيليست)4(
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وفيشز"،بهجاء"إنما:قولكفىادتهب()!/113كما،والإيجاب

إلايؤمخونما:أي88[؟]الجقرةملى8فيبمصأ(ئزمؤنمافقليلا>:تعالىقوله

لحئهتم(ميثقهمنقض!م>ف!ما:وقوله.يذكرونماوقليلاقليلا،

فبمارحمه>:ونحو،ميئاقهمبنقضهمإلالعناهمما:اي13[:]الحائدة

الله.منبرحم!إلالهملنتما:يأ[ه9.عمرأن]آل(لهخلنتاللهمن

الحواضع،هذهفيزائدة"ما"إن:النحاةمنيقولمنقوليسمعولا

تامل.عدمعنصادرفإنه

المذكورين؛للمعنيينهذه"ما("إفادةلكماينفمن:قيلفإذ

لمالصريحالنفيمنحقيقتهاعلىكانتلووهيوالايجاب،النفي

فيها،صريحاالنفييكنلمفإذا،النفيوهوواحدامعحىإلاتفد

؟!.تفيدمعنيتينكيف

ولكنبمجردها،والايجابالنفيافادتان!اندعلمنحن:قيل

.الكلامفىبهاالمحتفةالقرائنومنمنها،ذلكحصل

النكرةالاسممعانتظمتفلمابه"،جاء"سرما:قولهمأما

الخبرفائدةانعلملقديمهاإلىقصدفلسمابها-يبحدالا-والنكرة

غيرعنالامووانتفىب"ما"التخصيصذلككدوبها،مخصوصة

هذامنيفهمالمخاطبصارحتى،لهإلايكنولمالمبتدا،الاسم

هذهب"ما"هنا)أ"واستغنواشر"،إلابهجاء"ما:قولهمنيفهمما

"إلا".عنبالنكرةوبالابتداء،النافية"ما("عن

معهاوامتزجتب"ان("انتطمتفقدإ،قائمزيد"إنما:قولكواما

وما"إلا"تعطيهالذيالايجابتعطيو"إن"،واحدةكلحةوصارتا

)1()ق،:"عنها!.
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إلافاعلةتكونلاو"انا"انا"،يقوم"إنما:جازولذلك،الخفيتعطي

:تعولولااثا"،إلايقوم"ما:تقولب"إلا"،الفعلمنفصلتإذا

لفظت:قلتكأنكصرتأنا")1"،قام"إنما:قلتفإذاأنا"،"يقوم

قال)2(:"إلا"،معب"ما"

محلياواناأعراضهمعنيدافعوإنماقومياعراضعنأدافع

النفيهذااقتضىبهاواتصالها"ان"معزيادتهاانعرفتفإذا

قوله:فيالجربحرفاتصال!اإلىالحعنىأهذافانقلوالإيجاب

ميثقهم<نقض!مو>فبماأ[95:عمران]ال(لئهمنرخمةفبما>

:يقالأنوبينالتركيبهذابينالفرقتجدكيفوتأمل13[،ت]الحائدة

الاية:تركيبمنتفهموانكميحاقهم"و"فبنقضهم"اللهمن"فبرحم!

ميحاقهم،بنقضهمإلالعناهموما،اللهمنبرحيةإلالهملنتما

الخفيعلىدلت88[،:]البقرةاش؟إ(يؤمحنون>فقيلاما:قولهوكذلك

المعمولي،منالتأخيرأ(أ05)ق/حقهمابتقديماالإيجابوعلىبلفطها

جاءما)4""شرةقولهمفيقرركماأ3(،تقديمهبهيرجعماوارتباط

ليسانههناكوبينا"،المكيالفشح"كتابفيهذابسطناوقدبه"،

نأوبيناذلك،فيذكوماكلعلىوتكلمنازائد،حرفالقرأنفي

ينكرولا،التركيباصلعلى"أزائدةمتجددةفائدةلهالفظ!كل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)ق(:ود(،)ظم!ساقطهناإلى!...افاعلةتكإذالا1:قولهم!

.""المنيريةم!والمشبت،("قيت

جريرا.بهايهجوقصيد!من546()ص/+"ديوانهأ،للفرزدقالبيت

الممع".منبدلا"من!و)د(:تمديحه"معبه"ماود(ة)ظ

.الأصولفيمحرفة

.ا"...زائدة،لامجددة:()ق
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منأهمفإنهاغرضنا،منيعنلموإذ،الغايةهذهإل!القلمجرياذ

وبصدده)1(.فيهنحنمابعض

فيبالنكرةالابتداءصححالذي:فنقولالمقصود،إلىفلنرجع

النكرةالمبتدأالاسموكانداعئا،كانلماالمسئمأن":عليكم"سلام

منزلةوتنزلبه،المهتمالمقصودهوصاربالدعاء،المطلوبهو

"،عليكسلاماالدهمن"أطلبأو"،عليكمسلاماالله"اسار:!ولك

الله"اسأل:قلتلوانكترىالا،ومقصودكمطلوبكنفىفالسلام

جدا.بديعفإنه،فتاملهومعناهقؤتهفيوهذايجز،لمسلاما"عليك

"سقئا:مثلمنصوئا،كاذفهلاقوكه،فيكاذفإذا:قلتفإن

رعيا"؟.و"رعاك،"الله"سقاك:معنىفيلأنهورعئا"؛

بينالفرقفيالعاشرالسؤالجوابفيهذاجوابسيأتي:قلت

حسنفالذيوايضا.اللهشاءإنضيفهوسلامإبراهيمسلامأ(114)ظ/

:قالإذالحسلملان؟الموصوفةحكمفيانها0هنابالنكرةالابتداء

>اهبط:تعالىقالكما،عليكمنيسلام:مرادهفإنما"،عليكم"سلام

عليهسلممنإعلامالمسلممقصودانترىالا8؟[،]هود؟مما(يسلض

السلاممقصودحصولمنذلكفيلما،نفسهمنهوالسلامالتحيةبأن

ابتدىءلم:السؤالينجوابعرفتفقد،والتعاطفوالتوادالتحابمن

اعلم.والله4ذلكمثلفيالباببخلافالخبر،علىقدمتولم،بالنكرة

فصل

تقديمالمسلمجانبفيكانلمأنهوهو،السابعالسؤالوأما

إ-بصددهنحن"ما(:)ق)1(
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ا.؟عليهالمسلمتقديمالزادجانبوفي،السلام

:عديدةفوائدذلكفيأن:عنهفالجواب

الرد:فيلهقاللوفإنهوالابتداء،الردبينالفرقاحدها:

ماعليهلسلامهرداهذايعرفلم،عليكمسلاماوعليكمالسلام

عليهردقدأنهعرف،السلامعليك:قالافإذا،منهتحي!ابتداء

ليس،سلامهعليهيردانعليهالمسلممنالمسلمومطلوب،تحئته

نهى-اعلموالله-السرولهذا،بهابتداهكمابسلاميبتدئهأنمقصوده

"لااةفقال،ذلكعن"السلام"عليك:بقولهعليهالمسلملمج!النبي

الكلاموسيأتي")1(،الموتىتحيهالسلامعليكفإنالسلامعليك:تقل

النبينهاهكيفترىأفلا)2".موضعهفيومعناهالحديثهذاعلى

تقديمبعدإلاتكونلاالتيالردبصيغةالسلامابتداءعنع!ج)3(

علىيدلماا"الموتىتحية"فانها:قولهفي"15!()ق/وليس،سلام

وإذا،ادلهشاءإنسنذكرهكماكذلكالموتىتحييانالمشروعان

خصواالراد،وسلامالمبتدىءسلامبينالفروااع!تمدواقدكانوا

الجاربتقديمالرادوخصواالمقصود،هولانهالسلامبتقديمالمبمدىء

.والمجرور

اولهذا،الجوابمجرىيجريالرادسلامانوهي:الثانيةالفائدة

"وعليك(":قالفلواختها،علىالدالةالمفردةبالكلحةفيهيكتفى

"المسند":فيوأحمد)2722(،رقموالترمذي)4"04(،رقمداودابوأخرجه)1(

"،صحيح"حسن(.الترمذي)قالطالهجيحي،خريابيحديثمن)5/63(

)11/5(+؟"الفتج"فيحجرابنالحافطوصححه

)2(/2(.)066

)ظ(.منساقطهناإلى.ا"..علجهالمسلم9:قولهصن)3(

063



انامع،الكخاباهلعلىالردفيالم!روعهوكماللردمخضمنالكان

بابمنوهذا،تحيتهمثل)أ"بتحيةحيانامنعلىنردانمأمورون

محاثل"وعليك"الرادقولانعلىفدلاحد،لكلالواجبالعدل

إعادةالمسلمحقفياعتصدلكنعلحك،،"سلام:الصسلملقول

درعدمالصسلملتوهمودفعا،للمماثلةتحقيفا،بعينهالأؤلاللفط

اخر.شيئاعليكيردانلاحتمال،عليهتحيته

فحه،يعدلونولا،السلاميحرفونكانوافلما؛الكتابهلواما

علىذلكفيالأمرويشتبه،محرفغيرصحيخاسلافاسلمواوربما

،قالوهمانظيرعليهملردهالحتضمنالصفرداللفظإلىندبالراد،

مثلالتحريفمنتتضمنانإمالانها؛التامةالجملةلهتسرعولم

اهللحيةهوالذيالسلامتحريفبالمسلميليقولاماقالوا،

له،الكافرتحريفلاجل،تقدمكمااللهذكروهوولاسيما،الاسلام

محرفاالمسلمكونمعمحزفغيوصحيخاسلامايردانوإما

وهوالصفرد،إلىالعدولفكان،الصحيحالرديسححقفلا،للسلام

الله.ذكرتحريفمنسلامتهمعوالحكمةالعدلمقتضىهو"عليك"

قولك:فيهيكفيالجوابأنوالمقصود.البديعةالفائدةهذهفتامل

للتوهم.وقطعاللعدلتكميلاكملوإنما"وعليك"،أب(14)ظ/

تضصنلماالمسلممان:تقذمممااقوىوهي:الثالثةالفائدة

وكان،عليهوخلولهاعليهالسلامهبوقوععليهللمسامالدعاءسلامه

إذافانه،بهدعامامثلذلكمنعليهيحلانلطلبمخضمناالرد

لي،طلبتمامثلذلكمنوعليكمعناهكان"السلام"وعليك:قال

".فنجيبه!أ(!ق(:9
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هذاويكون،يغفر""ولك:تقولفإنكلك"،الله"كفر:قالإذاكما

عليك"الله"رحمة:قالإذاوكذالك"،"وكفر:قولكمنأحسن

وكذلك"وعنك("،:تقولعنك"الله"عفا:قالوإذا"وعليك"،:تقول

ذلكفيللداعيلهالمدعومشاركةإلىالقصدتجريدلأن؛نظائره

وعنك،ايضاولك:قالفكأنه،دعائهمئلدعاءإثشاءإلىلاالدعاء،

الاأ،،)ق/151فيهليمحاثلذلكفيليمشاركوانت:أىأيضا،

يستدعيالصعئىهذاانريبولا.دونكبهاختصولاعنكبهانفرد

فحأمله.الصحاويالمشاركتقديم

فصل)1!

بلفظالسلامابتداءفي[لحكمةماوهو:الثامنالسؤالوأما

الراذ:فيقول"عليكم"سلام:فتقولالحعرفة؟بلفطوجوابهالنكرة

"؟.السلام"وعليك

اختصاص:والثانيةههذهإحداهحا::لمسألتينمتضحنسؤالفهذا

اصلبذكرعنهحاوالجوابباخرها،اوالمعرفةالمكاتبةبابتداءالنكرة

السلامأن:وهو،السلامفيوالتنكيرالتعريفمواقعإليهترجعنصهده

إما،بالنكرةيأتونإنماوالطلبالدعاءالفاظفي!وهم،وطلبدعاء

"ويل:الأولفصنالمصدر،علىمنصوبةأواالابتداء،علىمرفوعة

و"اجندلا"،و"تربا"و"عقزا(1و"جدغا"له""خيبة:الثانيومنله"،

و"كرامة"و"رعئا""سقئا":لهالدعاءوفي01عليهالدعاءفيهذا

ألفاظسائرجاءتكماالنكرةبلفظ"عليكم"سلامفجاءو"مسرة("،

ألا،بالفعلالنطقمجرىجرتالالفاظهذهان:ذلكوسش.الدعاء

الثالمة،."الفائدةإلىود()ظنسخةفيمضطربالفصلهذافىالنص)1،
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و"رعاك""الله"سقاك:مجرىجرى"وخيبةورععا"سقياأنترى

والفعل"،الله"سلمك:مجرىجايى"عليك"سلام:وكذلكو"خيبك"،

نكرةمنهوكالبدلمجراهجارهوالذياللفظيجعلواانفأحبوا،نكرة

محله!

أصلا-ايضا-فنذكرد؛الرجانبفيالسلامتعريفواما

)1(.روه

علىدخلتإذا"واللام"الألفان:وهو،وحكحتهسرهبهيعرف

فوائد:اربعتضحنتالسلاماسم

اسمائهمنالحعرفالسلاملان؛لعالىالدهبذكرالاشعار:أحدها

.تقريرهتقدمكما

عليه؛للمسلممنهالسلامةمعنىبطلبإشعارها:الثانيةالفائدة

بهوتوسلتبه)2"لعرضتفقداسمائه،مناسماذكرتمتىلأنك

الاسم.ذلكمنهاشتقالذيالحعتىتحصيلإلى

فيالعموممعنىيلحقها"واللام"الالفانأ3(:الثالثةالفائدة

المواضع.بعضفيفيهوالشمولم!مونها،

.تقولكما،المعينإلىالإشارةمقامتقومانها:الرابعةلفائدة1

بينحاضرهولحا("،الثوبو"أعطنيالحاء("و"اسقني"الكتاب"ناولني

.الاشارةمعنىمؤديةفهي"هذا"،:قولكعنبهاتسشخيفإنك،يديك

"،السلامو"عليكالراد:فقول؛الاربعالفوائدهذهعرفتوإذا

)11

)2(

،3(

دا.يعرف"ثم:(أق

."إيوصف:ود()ظ

قيل.قيإليهالحشارالاضطرابمنوهو"المالثةأبعدهاوما""الثانية1ود(*ظ
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بهابتدىءمامثلالردمن!ممصودهانعلىللدلالةمتضمنبالتعريف

ليطلبتهالذيالسلامذلك:قالفكانه)ظ/1115(،بعينههووهو

إشعارأفيهيكنلممنكزابالرداتىفلو،عليكوواقععلجكمردود

فهو،لفظهواتحدب()ق/151ذكرهتعدداوإذالمعرفلأن؛بذلك

ع!ج!:النبيقولمعنىفهمهذافهمومنالحنكر،بخلافواحد،م!ل!مي

العترح>!ان:تعالىقولهإلىأشارةفإنهئسرين")1(عسريغلب"لن

فتكررمولمجنتكرروإنفالعسر6[-!!][لشرح6*1<شسيسراالعمترحإنص:*ا4ي!ترأ

فالحسر،يسرانفهوالنكرةبلفطتكزرواليسرواحد،فهوالمعرفةبلفظ

ئسرين.غسريغلبفلن،بعدهويسرقبلهئسرا،بئسرينمحفوف

فضل،مقام:ثلاثةالسلامردمقامالتانوهي:ثانيةوفائدة

تحيته،مناحسنعليهيردان:فالفضل،ظلمومقام،عدلومقام

امنها،وتنقصهحقهتبخسهان:والظلمانطيرها،عليهيردان:والعدل

تكوذاالتيبالاداةالمعرفوهو،اللفظتين)2(اكملللرادفاخخير

الفضل-بمقامالإتيانم!ليتمكنكثيزاوالعموم!اللاستغر

)1(

)2(

بنسعيدوأخرجه،ضعيفبسندمرفوعاجابرحديثمنمردويةابنأخرجه

من4(628)12/:جريروابن،38(5)2/.!"تفسيرهفي!وعبدالرراق،منصور

ايضا.ضعيفوسخدهمسعود،ابنحديث

)12/628(،،وألطبري038(،)2/"التفسير(":فيعبدالرزاقوأخرجه

إل!صحيحوهومرسلا،الحسنعن)2/528(،!المستدرك":فيوالحاكم

الحسن.

ومرسلأ.موقوفاأخرىطرقمنرويوقد

3(،لأ2)؟/ةالتعليى"و"تغليق583(،-)8/582البا!ي!؟المفتحانظر:

.(!91)2/الخفاء":و!كشف6(،ألأ-)6/616المنئور"ةو"الدر

"أجمل".أق(.
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المسلمتقديمحقهفيالم!اسبانتقذمقدانهوهي:ثالثة!فائدة

قولك:بم!زلةلصا!"سلامأعليك؟وقالنكوهفلو،السلامعلىعليه

وادا،الححضالخبرمخرجفخرجه!جل"،الدا!و"فيدين""عليك

بمسلمفليص،والطلبالدعاءمعناهالان؛التحيةمعنىبطلخبزاصار

فعرف"،عليات"سلام:قالمنالحسئمإنما"،سلام"عليات:قالمن

التحية،عليهراذوانه،للحخاطببالدعاءإشعا!اب!اللام"الرادسلام

أعلم.والله"،"السلاماسممنالسلامةلهطالبت

فصر

بالنكرةالمكاتبةفيالسلامابتداءوهيالئانيه:المسألةوأما

السلامابتداءفيتقدمكمابالنكرةفابتداؤها،بالمعرفةواخختامها

النطق.مقامقائمة)1(المكاتبةفإنسواء،بهاالنطقي

فوائدتثلاثففيهالمكاتبةاخرفيتعريفهواما

موذنوهو،بهبينهماالأنسوقعقدالاولالسلامانأحدها:

،تقدمكما"عليكمني"سلام:قالفكأنهخصوصا،عليهبسلامه

سلاأبأنهللايذان)6(،الابتدائيالسلامتنكيرفوائدمنايصتاوهذا

كالن؛لكتابصدرفيوعلمذلكاستقرفلما،المسلممنمخصوص

تكرا!ايبقىلئلا،الاولمناعمهوسلاماعليهيسفمأنالأحسن

جمعقدفيكون،غيوهوسلامسلامهيجمعبلفظ()ياتيبلمحضا،

الفائدةولهذه.غيرهومنمنهوالعاممنهالخاصالسلامينبينله

لما.بةلكـاا":(ق)(1)

.(أقمنقطسا(2)

."يبقى":(ق)(31
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في"وفلانالسلاميقرئك"وفلان:الكاتبقوليكوناناستحسنوا

.الغرضلهذا"عليك"والسلامبعدالمكاتبةاخر

أسماءمناسمالمعرفالسلامأنتقدمقدانه:الثانيةالفائدة

باسميختحهاأنفناسب)1"،اللهبذكررسالتهالكاتبافتتحوقد،الله

اولفيتعالىاسمهليكون"السلام"وهو>ق/111152أسمائهمن

)2(.بديعةفائدةوهذه،واخرهالكتاب

هذا،التاسبعدالسؤالجوابوهيجدا،بديعة:الثالثةالفائدة

عليكم"والسلام:الكاتبقولفيالعاطفةالواودخولان:وهي

:وجهانفيها"(اللهورحمة

يه،الحبدوءالسلامعلىعطفإنها:قتيبةابناقولاحدهحا

".عليكمالمتقدم"وال!ملام:قالفكأنه

فهي،بعضعلىبعضهالكتابفصوللعطفأنها:الثانيوالقول

كما)3"،الجملب()ظ/115منقبلهاماعلىالسلاملجملةعطف

قحيبةابنقولمناحسنوهذا،الفصولتضاعيففيالواوتدخل

-بعدآخرهفعطفث،طالقدالسلامينبينالكلامانمنها:؟لوجوه

حملهإذاانه:الثانيالحيا!ا.منمفهومغيرقبيحاولهعلى-طوله

،متجددةفائدةيفدفلم،بعينهالأولهوالثانيالسلامكاذ،ذلكعلى

تعدادمنالحتكاتبينبمقاصدوإخلالمحجددابسلامشحذلكوفي

الحتقدمة،الفائدةغيرلفائدةجملةكلواقتضاء،والفصولالجمل

)1(

)2(

)3(

تعال!".اسمهبذكربرسالته"الكخاب>ق(:

)ق(.منساقطهاإل!"...السلام"وهوتقوله!ن

)ق(.فيليست"الجملا(من
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إلىقلبهنوازعتطئعتمنهجملةثراكلماالكتابقارىءإذحتى

نفسه،سئمتهامرتي!واحدةفائدةله)1(كررتفإذبعدها،مااستفادة

بهيسره،الاولغيرسلافالهئجددانالمقصودبهذااللائقفكان

الشامل.العامالسلاموهو،بالأولسرهكما

[لعاطفةبالواواتىوختمها،كتابهفصولمنالكاتبفرخولما

كلههذاوبعد:اي"،عليكم"والسلام:فقال،المعرفةالسلاممع

قبله،مجرويىاسمعلىانبثىإذأالسلاماذتقدموقد،عليكمالسلام

"،السلام"وعليكنحو:معرفايكونفانهابتداء،لاردسلاموكان

علىالسلامقدمر؟،سلامليسههثاالكاتبسلامكاذولما

تجديدلتفحدب"اللام"وأتى"،عليكم"والسلام:فقالالمجرور،

اعلم.واللهاخر،لملام

الأمةسلفعنمورودة،سلفيةوحكمة،)2(غريبةفصاحةوهذه

صلواتنبيهمإلىيكتبونكانواوهكذ،مكاتباتهمفيالصحابةوعن

بواوالتاسعالمتعفقالسؤالجوابمنفرغناوقد،عليهوسلامهالده

العطف.

فصل

إبراهيمضيف"سلام"تصبفيالروهو:العاشر[لسؤالوأما

سلامه.ورفع،الملائكةمن

الملائكةسلامان:فيهالنحاةقولعرفتقدانك:فالجواب

عليك"سلحناعلىيدل"السلام"فصبلأن؛فعليةجملةتضمن

."ذكدت":(ق)(1)

(".إعربية:ولعلها،الأصولفيكذا)2(
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ناعلىيدلرفعهلان؛اسميةجملةتضحنإبواهيموسلامسلافا"،

والتقرر،الثبوتعلىتدلالاسميةوالجحلة،"عليكم"سلام:الحعخى

مناكملعل!همسلامهفكانوالتجدد،الحدوثعلىتدلوالفعلية

بمنصبهيليقماالردمقاماتمنلهأب،)ق/52وكان،عليهسلامهم

تقريرهذا.تحيتهممنباحسنحياهمإذ؟الفضل!قاموهوع!حو

.قالوهما

حكايةيقصدلمأنهوهو؟هذا،مناحسنجوابفيطوعندي

)1"القولمفعولانتصاب"سلافا(":قولهفنصبالملائكةسلام

ونحووصوائا،سدادا:وقالواسلافا،قولأقالوا:قيلكأثهالمفرد،

محكيايكونفلاالمفردواما،الجملبهتحكىإنماالقؤلفان،ذلك

وإدا>:تعالىقولههذاومن،بهالمفعولانتصاببهمنصوبلي،به

قالواانهم:الحرادليس63[:]الفرقانول<!فيسلماقالواالخ!تضاطب!م

مثل:،سلافاقولاقالوا:معناهوإنما،المنصوبالمفرداللفظهذا

السلاممعنىيؤديلأنهسلاما)2(؛القولوسسميوصوابا،سدادا

الاستئناس.وحصولالوحشةرفعمن،ويتضحنه

بالابتداءمرفوكالفظهعلىبهفاتى،سلامهلفطإبواهيمعنوحكي

بعدمالان؟يالنصب"سلافا":لقالالحكايةقصدولولا،بالقولمحكيا

الفرقمنفحصلإلا،ليسالحكايةفعلىمرفوغا)3(كانإذاالقول

)ظ/1116(ذلكونصبورفعهابراهيمسلامحكايةفيالكلامينبي!

دينمن"اعليكم"سلام:قولهاذ:وهوجدا،لطجفمعنىإلىإشارة

.!الفعل9:ود()ظ(1)

)د(.منساقطهناإلى001المراد.ل!س9:قولهمن)2،

)د،.منساقطهناإلى!...محكئابالابتداء9:قولهم!)3،
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إبراهيمملةمنوانهالأنبياء،وابيالحنفاءإمامعنالمتلالىال!!صلام

الاقتداءلناليحصل؛!ولهلنافحكىياتباعها)1(،تعالىاللهامرناالتي

الجملةعلىبهأخبروإنما،اضيافهقوليحكولم]له[،والاتباعبه

قبلهوالذيالجوابهذافزذ.اعلموالله،والكيفيةالتفصيلدون

التوفيق.وبالدهاقواهما،لكيطهر)2(عائلغيربميزاذ

تعالى:قولهمنالسلامنصبوهوعشر:الحاديالسؤالواما

قولهفيورفعه63[،:]الفرقانأ+ض/(سنماقالفىاألخ!هلونضاطبهموإذأ>

(ض-شالخهدننئئغىلاعلتكئمسلنم:الكتاباهلمؤمنيعنحكاية

-[هه:]القصصك

فيذكرهمالذينعبادهمدح--سبحانهاللهاذ:عنهفالجواب

أئذيتلرحمنوساد>:فقالواعحالهماوصافهمبأحسنالاياتهذه

63[:]الفرقان(!6سنصالواقاألخ!هلوتضالمجهموإذأهؤناالارضىعلىيح!ئون

قولأقالوا:اي،نفسهالقولهومحدوفلمصدرصفةهناف"!صلافا"

مئلليسوالخنا،الفحشمنوسليضاوصواباسداذا:ايسلاما،

لمهنا"السلام"رفعفلو،بالجهليخاطبونهمالذينالجاهلينقول

الجاهلونخاطبهمإذاانهميتضمنكانبلالمذكور،المدحفيهيكن

فيلمدح!انما،فيهمدحولاالايةمعنىهذاوليسعليهم،سلموا

بل،مثلهبجهلالجهلا()ق/153يقابلوذلابأنهمعنهمالاخبار

احسن،هيبالتيالسيئةدفعبابمنفهو،السلامبالقوليقابلونه

)1(

)2(

.وباتاعها"بهاالله"أمر:ود()ظ

بمعنى.وكلاهماأجائرلما1""الصغيريةفب
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صريحةوالفاظهمالسلفوتفسير،عظيمذواحأإلايلقاهالاالتي

المعنى.بهذا

لأل!ن،والأرجلحركتىفيوصفهمالايهجمعتكيفوتأمل

ألازضعلىبنونأئذيهف>:فقال،1(واوقوها)واحكمهاوالطفهابأحسنها

ال!حن،الشيءمن-:الهاءبفحح-والهونووقارا،سكينة:ايهؤنا<

هينته"،على"يمشي:قولهمومنه،سهل:ايهونالا"هانمصدروهو

ابناءعلىفإنها،اللفظةقياسفهيهذاومعا،مولدةإلاحسبهاولا

واوهافقلبت،هونتهوأصلها.الهوذ،منفعلةفهي،والهيئةالحالة

والتصويف!المادةصحيحةإفاللفظةقبلها،مالانكسارياء

القويةالضمحركةفأعطواالهواذ،فهو:--بالضمالهونواما

للمع!ىالسهلةالفتححركةواعطوا"الهوان"وهواالشديد،للمعنى

ا،وسكينةووقارخلممشيبأنهمشيهمافوصف"الهون"،وهوالسهل

نطقفهو،سلامبأنهنطقهمووصفاوتبختر،وعنفجهلمشيلا

جمعفلهذا،وغلظةوخناوفحشجهلنطقلاووقابى،وسكييةخلم

العظيمالشريفالمعنىبهذايلبقفلا،الايةفىوالنطقالمشيببن

فتأمله)2".،"عليكم"سلاممنهالمراديكوناذالخطير

أضنناهـلكملا!قالواعنهاعرضواللخووإتاصسمعوا>إ:تعالىقولهواما

وصف!افإنها55[،ة]القصص(-ة*لخهيننتئغ!لاعييهغسلغا!ل!و

فامنوامكةجم!يه!اللهرسولعلىقدموا،الكتاباهلمؤمنيمنلطائمة

"1،

)2،

جلها"ووأد":"وأوفاها!،)ظ(:فيوبعدها)ق"،فيلشت"واحكحها"

.وأوفاها"

سبقهعحامكررةلها،!دلوللااعبا!ة)ق"فيبعده
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لتعلمواقومكمبعثكموفل!منقبحتم:وقالواالمثركوذ،فعيرهمأبه

)1".قومكمدينعنوركبتموتبعتموهدينكمففارقتمالرجلى،حبر

وهجرٍوإعراضمتاركةخطابخاطبوهمبانهم--سبحانهعنهمفاخبر

نتغىلاعلئكتمسلئمأضنكؤولغأضننا(أب16>ظ/بآ>:فقالوا،جميل

حكايهلأنه؛متعينا""السلامرفعوكاذ[هه:]الفصص"*ة*بر(ألخهين

لصاوإرشادتعليملانه؛متعيناالفرقانايةفي"السلام"ونصب،وقعقدما

هذهفتأمل،الجاهلخاطبهإذايعتمدهانللمؤمنوالأولىالاكملهو

بهمنماعلىوحدهالمحمودوالله،!حلةيساويأدناهاالتيالأسوار

وانعم.

فلماو،:هلا،ولاةلولا،:يقالفماالعبادرلتمنالمواهبوهي

فصل

علىالدهتسليمفىالحكمةماوهوعشر:الثانى[لسؤالوأما

.؟اللهمنيمصورفك!يفودعاء،طلبهووالسلام،ورسلهانبحائه

،امرهيهملب(1ه>ق/3ولابهالاعتناءينبغيسانلهسؤالفهذا

هذاوليس،وعنايةخاصافهضااللهرزقهمنإلاسوهيد!كمنوقل

-ءص-)3(
وقالا!قيلايحكياننقلافاضلهمكايةالذينالزماذ،ابناءبابهمن

تحقيقواماإشكالا!يبرزاواحتمالأيبديانبحع!فاضلهموغاية

ينبغي:كماالعلم

وحسابكتابوللدواوينبهائعرفوذ)3(أناسفللخروب

)1<

)2(

)3(

193(.)1/":"السيرةفيإصحاقابنذكره

.()قمنوالمثبت"شأذ،:والحنيريه،ا"بابلم:ود()ظ

."قائموذ":ود()ظ
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نجريوان،القلمعناذوكف،الامساكإبخاالاولىاكانوقد

عراثسنجلولاوان،يألفونهبماونخاطبهمميدانهمفيمعهم

سلعةاهذهولكن؛عنينإلىخودهاقيفولاأأ(ضرير،علىالمعاني

وتهدىأهلهاإلىفستصير،خطابلهاوعروس،طلابلهاوبضاعة

مصدور.نفثةفإنهاالخطابةاتستطلولابعلها،إلى

أمورايتضحنالطلبانريبلا:فنقولالمقصحودإلىفلنرجع

الاركاذبهذهإلاحقيقتهتتقومولا،منهومطلوباومطلوبا؟طالئا؟-ثلاثة

كما؟غيرهمنشيئايطلبالطالبكانإذاظاهر،هذهوتغاير،الثلائة

إذاواماويستفهمه)6"،وينهاهغيرهيامرمنمحلالمعروفالطلبهو

يكنولم،منهالمطلوبهوالطالبيكونفهنا،نفسهمنطالثاكان

نفسه.الطالبهومنهوالمطلود!،ومطلوبطالبركنانإلاهنا

حقيقتاذوهما،منهوالمطلوبالطالباتحاديعقلكيف:قيلفإذ

االمطلوبولامنه،والمطلوبالمطلوبيتحدلافكما،متغايرتان

يعقلفكيفمنه،والمطلوبالطالبلاايتحدفكذلك،والطالب

؟.نفسهمنلانسانطلب

منولابدوإشكالها،الحسألةغموضأوجبالذيهوهذا:قيل

يريداكماوالحريد،الإراداتبابمنالطلبا:فنقول،وبيانهكشفه

والطلب،يفعلهانهونفسهمنيريدفكذلكشيئا،يفعلانغيرهمن

له،كالجنسوال!رادةمنهااخص!فهوالإرادةيكنلموإنالنفسي

نفسه؟منيطلبفكذلكنفسهمنيريدالمريديكونأذيعقلفكما

)ق(01في)1("لا"ليست

)ق(.!نساقطهناإلىإ...الطلبهو"كيا:!وله!ن)2(
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هذا-عيرمكادذلكفيلمحلوما،والإرادةالطلببينوللمرق

منأحدكليعلمهمعقولأمرنفسهمنالحيئطلبأنوالمقصودأ1(

لنفسهناهيالنفسهامزايكونالانسانأنالمعلومفمنوأيضا.نفسه

منوأقا>:وقال53[،:]يوسف<ياالسولأقا!رويمالنقسإن>:تعالىقال

:2(لشماعرأالوظ[04:]ادازعاتا*:!<االوىلنقسعناون!ىربه-معامضاف

عظيمفعلتإذاعليكعارمشلهوتأتيخلقعنتنهلا

حكيمفأنتعنهانتهتفإذاغئهاعنفآنههابنفسكابدأ

نامعقولأكاذفإذاأ(،)ظ/117شواهدهإيرادمناكثروهذا

أن)3(مع،طلبوالنهيفالأمروينهاها،ا(154)ق/نفسهيأمرالإنسان

يطلباذناهولافوقهامرلاممنيستحيلفكيفوناهيا،آمزافوقه

)4(؟.يبغضهماوتركيحبهمافعلنفسهمن

انبيائهعلى-وتعالى-تباركسلامهسزعرفهذا؛عرف!إذا

ذهنكلهذايتسعلمفإن،السلامةلهمنفسهمنطلبوأنه،ورسله

كتبأنهكتابهفيسبحانهأخبرقدأنه:وهووبيانا،إيضاحافسأ!يدك

وهو،الموجبفهو،نفسهعلىمنهإيجابوهذا،الرحمةنفسهعملى

أكدوقد.نفسهعلىبنفسهفأوجب،أوجبهالذيالايجابمتعلق

")حقيقتهويكسفالايضاحكليوضحهبماالمعنىهذالمج!ع!الخبي

)1(

)21

)3(

)؟(

)!(

."لحطلوباة:(ق)

المتوكلإلى)1/39(":الخطابو!فصل)12/188("الاغافيلماةفينسبها

.غبرهإلىبعفالحصادرفىونسبت.الليثن

.(""الحنيريةمنوالححبت"كوذ":الاصول

)ق(.فيلي!هعاإلى.!..يطل!"ان:قولهم!

)ق(.قىلي!هناإلى.".كد.وقد9:قولهمن
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علىبيل!كتبالخلقدله1قضى"لحا:الصحيحلحديثفيبقوله

تغلبرححتىان:العرشفوقموضوععندهفهوكتا!ف!نفسه

)1(برصهس.برص
هذااكدكيففتأمل،عضبي"المسبعت:لمطوفيعضبي"،

وانه،الكتابةومحلالبدوصفةالكحابةفعلبذكروالايجابالطلب

إيحال!فهذا،العرشفوقعندهوانه،الكابمستقروذكر،كتاب

قولهومنه،نفسهعلىمنهإيجابوهوالتاكيد،منبانواعمؤكد

حقفهذا7؟[،:]الروما!شلصؤمنينفضرلخناحقا>وكات:تعالى

ولفظ"الحق"بلفظنفسهعلىوإيجاباطلبفهو،نفسهعلىاحقه

"على")2،.

حىما"اتدريلمعاذ:الصحيحالحديثفي!والنبيقولومنه

أنعلي!م"حقه:قال،اعلمورسولهالله":قلث"؟عبادهعلىالله

فعلوااذااللهعلىالعب!دحىماآلدريشيئا.بهيشركواولايعبدوه

يعذبهملاانعليه"حفهم:قال،اعلمورسولهالله:قلتذلك"؟

كان!كذاكذافعل"من:حديثكير!صا!يقولهومنهبالنار")3(،

الحقفهذاوالوعيد،الوعدفيوكذا"كذاب!1يفعلأناللهعلىحقا

من"المسند")4(فيالذيالحديثومئه.نفسهعلىأحقهالذيهو

"أسالك:الصلاةإلىالحاشيقولفيع!ي!النبيعنسعيدأبيحدلث

عليهللسائلينحقفهذا"،"أعليكالسائلينوبحقهذامعشايبحق

)1(

)2!

)3!

-336(/1)تخريجهاتقد

.""لفظه:ود(!ظ

)03(.رقمومسلم)"12(،رقمالبخا!ياخرجه

/3(.)21

2/323[(،"الاقحضاء:فيتيميةابنوضغفه)"77(،رقمماجهابنواخرجه

!24(.رقم،"الضعيفةوانظر،،166!أ/:"الزوائد"في!البوصيري
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علىاحقبل،حفوهولاأوجبوههمانهملا،نفسهعلىاحقههو

لاانمعاذحديثفينفسهعلىأحغكحا،سالهمنيجيباننفسه

لهالعابدينوحق،يجيبهمأدطعليهالسائلحنفحق،عبدهمنيعذب

ولاالسائلونلاوأوجبهماأحفهماالذيهووالحقانيحيبهم،ان

سبحانه:فإنه،العابدون

ضائعلديهسعيولاكلاواجبحقعليهللعبادما

الواسعالكريموهوفبفضلهنعموااوفبعدلهعذبواإن

ان<وافتىلانجيلوألمورهمةفحقالخهاوعا>:تعالىقولهومنه

نفسهعلىأحقهالذيالحقهوالوعدب()ق/154فهذاأ[،أ1:]البوبة

قوله:نحوليفعلنهقسصهمنسبحانهبهاخبرماهذاونظير.واوجبه

فوردتث>:وقوله29[،]الحجر:<*؟*اأحمحينلنشلنهمفوردث>

(-!*آلطابيهنىلنئهلطص>:وقوله68[:]مريم(والتطلينلخمثرفهتم

متهمتبعكومسمشك!غلافلاق؟صبظأقولوا!ىفألحق>:ودوله[13:]ابراهيم

-لرهخمنوأكصجوجرواهالذينفا>:وقوله"[!-"4:]ص!(،تفيإشأحمعن

جنئولادظخالمعنهخَسثاتهخلأممفرنوقتلواومخلواسحبيلى!وأ!وذوأ

الذلمحتفلنسك>:و!ردأ[!9:عمران]آل(آ،ئهرتختهامنتضر!

مماذلكامئالإلى6[:]الأعراف(6-أصآلمرسلينولنسثكإلئهصأ!رسل

يقتضيهذامثلفيوالقسم،بالقسممؤكداإخبازابنعلهأنهأخبر

أ-.*>يس:قولهمثلتعالىفعلهماعلىالقسمبخلافطوالمنعالحض!

علىوالقسم3[،-1:]يس*في*1<قرسلين!نإنكس؟،77ألحكيصوائقرءان

القسمبابمنوهوللخبر،توكيدفإنهالمكذيون،ينكرهماثبوت

واحضااقتضىمااليصينالفقهاء:تقولولهذا،للتصديقالصتضمن

الحضبنتضيالذيفالقسمتكذيئا،أوتصديفااومنغاأب()ظ/17
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اهذاومن+طلبوالحنعالحضلان؛الطلببابمنهووالمنع

>ولقذسبقث:كقوله؛بهكلماتهلسبقيفعلهانلابدانهبهاخبرما

ا*.إ<نجالقبونلهمجدناوإنا-إ!صلضحووودالمإنهتما-ص7*!ااتمرسينلعبادنا!!نا

لحنةمنجفصلأقلانربكمممةوقصت>:وقوله،[173-171:]ال!افات

دفي<منسبقتولولا!ة>:وقوله،[911:]هود!<اأ49احمعين!رألناس

يتغحر.فلابهكلمتهلسدبقانهويتركهيفعلهعحاإخبارفهذاأ[،أ0]هود؟

فحماتعالىكقوله،نفسهعلىحرمهماسبحانهتحريمههذاومن

وجعلئهنفسيعل!الظلمحرمتانى"ياعبمادي:رسولهعخهيرويه

إلىيلتفتولا،الإيجابذلكنظيرالتحريمفهذامحرفا(")1(،بينكم

سياقفيالخاظر)2"يجزمالذي،الباطلةالتأويلاتمنذلكفيقيلما

نإ:بعضهمكقولمنها)3(،دالمو]ببعد[ومقصودهاالحواضعهذه

>كتتب؟ومعنى،بهإخبارههوكلهذلكقيوالكتابةالايجابمعنى

وقوله:،نفسهحمنبهاأخبر54[،]الأنعام:لرخمة<نفسه!ربكم

مماذلكونحو،يكونلاانهاخبرت:اي("نفسيعلىالطلم"حرمت

هوههناالإخباربلىبالححريم،الموادهوليسانهلمرءيتيقن

التحريمهوالخبرفمتعلق،نفسهعلىوإيجابهبتحريصهالإخبار

االخبو.إبطاليتضمنفإنهالخبر،متعلقإلغاءيجورولا،والايجاب

متعلقهفإنصوما"،نفسيعلى"اوجبت:القائلقالإذاولهذا

"أخبرت:معناهإنا،أ)ق/55:قيلفإذا،نفسهعلىالصوموجوب

)1(

)2(

)3(

.-عهاللهرضي-ذرأبىحديثمن)2577(رقممسلماخرجه

"الئطر".)ق(:

هذهشاقفيالناظر"فإنالمنيرية":إفىوهي،الأصولفيحرفةالعبارة

مخ!ا!.الصرأدبحعدويجزمبهومقصحودهاالموا!ع
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فتأمله.الخبر،لمقصودوابطالاإلغاغذلككاذ"أصومبانى

،ويحرمنفسهعلىيوجبأنهالانساذمنمعقولاكانوإذا

الذيالناهيفالامر،ونهيهغيرهامرتحتكونهمعوينهاها،ويأمرها

نفسهعلىيحرمانحقهفييمتنعكحفنا؟؛ولاامرفوقهليس

كتبهلماإرادتهتستلزمسبحانهنفسهعلىوكتابته،نفسهعلىويكتب

حرمه،لمابغضهيستلزمنفسهعلىوتحريمه،بهو!ضاهلهومحبخه

وقوعهتقتضيللفعلمحبخهفإذ،يفعلهلاانوإرادةله،وممراهته

مايحبهغيروهذامنه،وقوعهتمنعيفعلهلاذوكراهخهمنه،

تستلزملامهمذلكمحبةفإذ،ويكرههعبادهافعالمن--سبحانه

سبحانه،هوفعلهبينففرق؟وقوعهتمنعلامنهموكراهته،وقوعه

ويتخلف،لهوبغضه)2"كراهتهمع)1"مفعولههولذيعبادهفعلوبين

وذاكنوعفهذا،سبحانههوفعلهبخلاف،بهورضاهلهمحبفمع

إلاوالاخرينالاوليناقداممزلةهوالذيالصوضعهذافتدبر،لوع

محبفتكوذاينوتأملمستقجم)3".صراطإلىوهداهاللهعصمهمن

المحبةتكوذينو،وقوعهمنومانعةالفعللوحودموجبةوكراهته

وقوعه.تمنعولاالفعلوجودتوجبلاوالكراهةمنه

سبحانه،هويفعلهانيريدمابينالفرقهو:المسالةهذهونكتة

لااوالعبديفعلهانعبدهمن)"(يحبهماوبين،يفعلهانيريدلاوما

طوائففحهاارتبكتشئهاتعنهزالتالمقامهذاحققومن،يفعله

يقع".9ةالحنيريةفي،مفعوله"هو()1

ود(.)ظمنساقطهناإلى"!..فعلةولن:قولهمن)2(

المسقيم".صراطهإلىوهداهبعصحف..9.)![(:)3(

0.01.يحب"!ا)ق(:)4(
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السبيل.سواءإلىالهاديوالله،1والمتكلمينالنطارمن

طوائف:ثلاثالمقامهذافيالناسأنواعلم

بإيجابهشيءعل!هيحرمأوشيءعليهايجاانمخعا:فطائفة

القدرية)1(اقوالردواالذينالقدرمئبتيمنكئيروهم،تحريمهولا

اوالأسبابالحكملأجلهانفوامقابلبما،أعطموقابلوهمالنفاة،

مخحازا.اوفاعلاالعبديكونوانوالتعليل

وحرموا-تحالى-الربعلىاوجبواهؤلاءاءب!!ا:افانيةالطائفة

ناغيرمنمراعاتهاعليهيجب،لهشريعةجعلوها)2"بعقولهماشياء

جنسأ(أ)ظ/"1منعليهواوجبواحرمها،ولانفسهعلىهويوجبها

ولذلك،عليهميحرمماجنسمنعل!هوحرمواالعباد،علىيجباما

تعطيل:الباطلينبينجمعوامنهموالمعتزلة،الأفعالمشبهةكانوا

فيمابخلقهب()ق/!!1لهوالحشبيه،كمالهنعوتوجحدصفاله

كماله،صفاتفيوعطلواافعالهفيفشئهوا،وحرموهعل!هاوجبوه

وسموه،الكمالصفاتمقنفسهبهماوصفبعفم!فجحدوا

،الأفعالمنويقئحمثهميح!نفيمابخلقهوشبهوه"توحيدا"ا

ا:فعدلهموالتوحيد،العدلاهلنح!:وقالوا"عدلأ("،1:ذلكوسموا

منشيءعنهايخرجلاالتيالشاملةالعامةومشيئتهقدرتهإنكار

فياإلحادهم:وتوحيدهموافعالها،وصفاتهاذواتهاالموجودات

فيتوحيدهمفكان،عليههيعمامعانيهاوتحريف،الحسنىاسمائه

موضعه.فيممرروهذاشركا،وعدلهمتعطيلا،الحقيقة

)ظ،.فيمحرفةوالعبارة"قول["،:)ق()1(

)قما،.منشطت)2(
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الصفالت،فيمعطلةالافعالفيمشيهةالطائفةهذهاذوالمق!ود

يقيسوهفلم،بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالوسطالأمةاللهوهدى

ينفواولم،افعالهولاصفاتهمنشيءٍفيبهميشبهوهولم،بخلقه

عليهيحرمواولمشيئا،عليهيوجبواولم،ذلكمنلنفسهاثبتهما

اوجبهماإيجابفينفسهعنبهخبربماعظأخبروابلشيئا)1(،

قلوئهموشهدت،نفسهعلىحرمهماوتحريم،نفسهعلىواحقه

المحمودةوالغايات)2(الحكممنوالتحريمالايجابذلكضمنفيما

لناءيحصوذلاالعبادفإذوالثناء،الحمدكحالعليهايستحقالتي

عداللهبحمديينكلهوهذا.نفسهعلىاثنىكحاهوبلابدا،عليه

لشهدوذ،قسلوبهمفيثابت،فطرهمفيمستقر،والايمانالعلماهل

هؤلاء،إلىولاهؤلاءإلىلاوهم،الطرفينفيالمنحرفينانحراف

منخسبوذ،سختهمحضوإلىمتححؤوذ،ورسولهاللهإلىهمبل

استقرتحيثمعهويستقرونركائبهتوجهتأنىالحقدبنيدينوذ

شئهاتتزلزلهمولا،السمختلفينآراءبدواتتستفزهملا،مضاربه

منفيهالماوالمميزوذ،المقالاتاربابعلىالحكامفهم،الصبطلين

منمعهفيماويوافقونه،باطله]قائل[كلعلىيردوذ،والشبهاتالحق

طائف!معيميلونلا،حربهالباطلوفيسلمهالحقفيفهم،الحق

همبل،سواهباطلمنقالتهلصاحقهايجحدونولا،طائفةعلى

لثهداللهقومين-امنواكونواائذجمتيأئها>:تعالىاللهقولممخئلون

أقرلبهوأغدلوألعدلوأألاعكقؤمشعانيحومنحمولابالقسط

.8[:]الصائدة-مإ<شفىتغمثوتبماخمإدلهأتالئهوائقوأللتقوفى

)د(.منساقطش!ئا!عليهيحر!وا"ولم)1(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..إيجاب"في:قولهمن)2(
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لاأنعلىلأعدائهمبغضهميحملهمأنعبادهنهىقدكانفإذا

ا،ورسولهللهوتكذيبهمومخالفتهمعداوتهمظهورمع،عليهميعدلوا

الىإمنتسحةلطائف!بغضهيحملهأنالايمانيدعيلمنيسوغفكيف

العداوةلهميجردبل،فيهميعدللاانعلىش!وتخطىتصيبالرسول

ومااورسولهباللهاولىأنهميدريلاولعله،الاذىوانواع()ق/156

قومهممنوصبزا،بصيرةعلىاللهإلىودعوةوعملاعلفامنهبهجاء

)1(،بالجهلخالفهملمنومعذرة،اللهلحجةوإقامة،اللهفيالاذىعلى

وعاقبإليها،فدعا،الرجالاراءعنصادرة)2(1مقالةنصبكمنلا

المسحعانو[لله،الجاهليةوحميةبالعصبيةخالفهامنوعادىعليها،

فيالكلامتمامهذاوليكن،بهإلاقوةولاحولولاالتكلانوعليه

.قدرهنقدرهلموإذ،طورهبهتعدينافقد،السؤالهذا

فصل

بلفظاعليهمسلمكونهفى[لسرماوهو:عشرالئالثالسؤالوأما

وكذلكا،المعرفةبلفظرسولهعلىيسلمواأنلعبادهوشرع،النكرة

الصالسحين؟.عبادهاوعلىنفوسهمعلىتسليمهم

بلفظابتداءأب(18أظلمالسلامكونفيالحكمةبيانتقدمفقد

دخولفيأنتقدمقدأنه:وهي،أخرىفائدةهناونزيذالنكره،

لانعنها؛مستغنيالعقاموهذافوائد،اربعالسلامفي"اللام"

كماالاسمبذكرتبركايقصدفلم،تعالىاللههوبالسلامالمحكلم

هووالعبدواستجلابها،البركةاستدعاءالتبركفإنالعبد،يقصده

)11

)21

لا.بالجميل":(أق

دا.!عالحه9:(والميريةودأط
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يقصدهما)1(علىوطلباتعزضاايضاقصدولا،لذلكيقصدالذي

منهسلامالانهنا؛لائقغيرأيضاوهو،العمومقصدولا)2".العبد

كلمنومقرب،تحيةكلعنومغن،سلامكلمنكافيسبحانه

ويتم،الوصفيسستغرق)3(-هناكأدنى-ولامنهسلامفادنى،أمنية

،والهلاكالعطبموادويقظع،الحياةويطيب،البؤسويدفع،النعمة

>وعد:تعالىقولهوتأمل.معنىهناكو[للام""الالفلذكريكنفلم

ومشكنفيهاخلدينالان!رتحن!امغتخرىجن!موالمؤمنتالمؤمنينأللا

جماءكيف72[:]ال!وسةأئحبر<للهمفور!ؤذعذقصمئئالتطئبة

به،وعاواماكلىمناكوبأنهعنهمخبزامنكرامبتداب"الرضوان"

الطيبةالمساكنمنفيهاوماالجناتمنأكبررضوانهمنشيءفايسر

يأ؟ويحنيهمعدن،جناتفيلأوليائهيحجلىلماولهذا،حوتهوما

اعطيتنا،مماأفصلنريدشيءوأيربنا:"ف!يقولون؟يريدونشي!

عليكمأحلذلاتمنأفضلعنديلكمإن:وتعالىتباركفيقول

".أبذأ"الحبعدهعليكمأسخطفلارضواني

سلاموبين،وعبادهرسلهعلىاللهسلامبينالفرقبهـذابانوقد

"واللام"الالفلفوافدمتضمناكانلماالعبادسلامفإن،عليهمالعباد

طلبإلىوالإشارة،السلامباسمهالتبركقصدمنتقدمتالتي

عموموقصد"السلام("،باسمهاللهمنب()ق/156وسؤالهاالسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

ضدماا"."على)ق(:

.(633)2/وانطر!"المنيريةمنوهو،اثبتماصوابهاولعل،الخسخفيمحررةيخر

دا.)/مثال:()ق

سعجدابيحديثمن)92"2(رقمومسلم)9654(،رقمالبخارجماأخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدري
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:يقولانجم!ع!الرسولعلىالمسلمحقفياالاحسنكان،السلام

ورد:قدكانوإن"،وبركاتهاللهورححةالحبيأيهاعليك"السلام

العدولينبغيفلا،معئىوآلمواصحأكثرفالمعرفة"،عليك"سلام

اعلم.والله،"واللامالألفبالمالمقامهذافيويشح،عنه

فصل

فيالحكمةماوهو:عشربع1لر1السؤالجواببهذاعرفتوقد

نفصحهعلىالمسيحوتسليم!أالنكرةبلفظيححىعلىتعالىاللهتسليم

جرىيحىسلامإذ:لهتحصيللامنيقولهمالا؟المعرفةبلفظ

جرىالمسيحولسلامفنكو،والمكاتبةالرسالةفيالسلامابتداءمجرى

،الواحدةكالقصةالسورةفان،فعرفالمكاتبةاخرفيالسلاممجرى

مسلمين:منمتغايرانسلاماذفإنهما،الفرقهذافساديخفىولا

.عبادهعلىتعالىاللهلسلام.احدهما

نفسه.علىالعبدسلام:والحاني

ذإ؟قالمنقولوكذلكالاخرا؟علىاحدهمايبنىفكيف

للعهد،فيه"واللام"الألففكانت،اللفظفيذكرهلتقدمعزفالحاني

الذيالسلامإلىاشارالمسيحيكونانلامكانالاولمناقربوهذا

المواطنهذهفي)1"السلاممنليأنفأراد:،يحيىعلىادلهسفحه

أعلم.وادله،لهحصلمامثلالثلاثة

فصل

افيالسلامتقييدفيالحكمةماوهو:عشرالخامس[لسوالوأما

اصثل!.لاقيود(:)ظ)1،
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الحلاثة؟.الأوقاتبهذهعليهمااللهصلواتوالحسيحيحيى!صحي

التيالمواضعفييحأكدالسلامةطلباذ-:اعلم-واللهفسره

مظنةالموضبعكانوكلما،الوحشةومواطنأأ(العطبمظاذهي

المواطنهذهفذكرت،الهمةبهاوتعلقتالسلامةطلبتأكد،ذلك

عليهاوالنفس،اهموطلبهاأ()ظ/911اكد،فيهاالسلامةلأن؛الثلاثة

موطنفيهامسحقراكادطدارمنانتقلقدفيهاالعبدلأنأحرصط؛

للافا!معرض!فيهاهودارإلىوسكناها،صحبتهاعلىالثفس

انتصبالدارهذهإلىخرجحينمنالجنينفإنوالبلاء،والمحن

الشاعرأفصحكماوأنكادها)2(،ومحنهاولاوائهاوشدائدهالملائها

)3(:يقولحيثالحعثىبهذا

يولدهوإذأالدنياهذهإلىخروجهعثدالطفلبكاءتأمل

مهذدمنهايلقاهالذيبكلكأنهعجيئاسراتحتهتجد

وارغدفيهكانممالأوسغوإلهامنهايبكيهفماوالا

فبكىخاصرتهفيالشيطانطعنةابتدرتهخرجحينمنولهذا

،الأولوطنهبفراتطالوحشةمنلهحصلا(15)ق/لاولما)4"،لذلك

ع!الرسولبهأخبوماواما4والطبائعيونالأطباءادركهالذىوهو

طلبفكان،ينفيهمافيهاليسكما،عليهيدلماصناعتهمفيفليس

".العطب"مكاذ:ود(و)ظ"!"الفضل:)ق((1)

."افكارها"و:()ظ(2)

أيضا،لغيرهو!ويت393(،)ص/ة""ديوانهفىالروميلابنهدهنحوابيات!ويب)3(

!قمالبخاري-عنهالله-رضيهريرةأبىحديثمنالصحيحينفىذلكثبت)4(

)2366(.رقموصلم)3286(،

653



الأمور.اكدمنالمواطنهذهفيالسلامة

عندالبررخدارإلىالدارهذهمنخروجه:الثانيلموطن

الدنياإلىأمهبطنفيدأرهكنسبةالدارتلكإلىالدنياونسبة،الموت

السلامةوطلبواكبر،ذلكمناعظمفالأمروإلاوتمئيلا،تقويبا

الأمور.اهممنالدارتلكإلى[نتقالهعند-آيضحا-

ولاالأحياء،اددهيبعثيومالقيامةيومموفى؟الئاكالموطن

جحيعمناكدفيهالسلامةوطلب،إليهالداورمنقبلهلمانسبة

،يداوىلاوسقمه،تقاللاوعثرته،ستدركلاعطبهفإن،قبلهما

لشدةبالسلامالثلائةالموأطنهذهخصكيففتأمليسد،لاوفقره

الأسرأرمنتصحنهوماالقرادتقدرواعرففيها،السلامةإلىالحاجة

عشرإحصاءعنالخلائقعقولعجزتالتي!والمعارفالعلموكنوز

ا،!نسمنالسلامةعلىالزيادةمعالسلامفيماوتأملمعشا!ها،

هذهفيللحبدالحاصلةالوحشةعلىذلكنزلثم،الوحشةوذهاب

هولمعاينتهوعندالابتلاء،عالمإلىاخروجهعند؛اللاثةالمواطن

منقذمهماإلاممنسكلعنمجرذاوحيدااللهعلىقدمإذاالمطا

إلىليصير،الاعطمالجمعمعالقيامةموافاتهوعند،عملهصالح

أحقموطنفأياهلها،بعحلوآستعحللها،خلقالحيالدارينإحدى

وكرمهبمنهفحهاالسلامةاللهفنسأل،المواطنهذهمنالسلامةبطلب

واحسانه)11(5وجودهولطفه

)1(

ا!النبيتسليمفيالحكمةماوهوعشر:السادسلسؤال1وأما

ق(.9فيليستوإحساله!وجود!"ولطفه
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موسىوتسليم،النكرةبلفظهرقلإلىكتابهفيالهدىاتبعمنعلى

؟.المعرفةبلفطعلبهم

بهصدرولهذا،ابتدائيتسليممحك!النبيئتسليمان؟عنهفالجواب

،الرومعظيمهرقلإلىأللهرسولمحمد"من:قالحيثالكتاب

الخطابسلامتنكيرفيماتنكيرهففي"أ1(،الهدى[ثعمنعلىسلام

والمئمذم>:موسىقولوأما.بيانهاأب()ظ/91تقدموقد،الحكمةمن

،فرعونبهييتدىءلمفإنه،تحيةبسلامفطيس*ا(،افيالديالئعمنعلى

مندونالمطلقالسلامفلهمالهدىاتبعمنفإن،محضخبرهوبل

قدولاتعذبهتمب(1أق/!هيلإلسرئبغحنا>فاارسل:لهقالفإنه،خالفه

أتعذابأنإليناأوحىناقذافي،عآ!ط!لئعمنعلىوالسنمفبكمنئايهشتخك

.[،8-،لا:أطه-إ<افيوتوكصمنكذعك

هـانما،خاتمتهولاالكلامابتداءفيبتحيةلي!سهذاانترىافلا

وحلولهاالسلامةوقوععنمحضاإخباراالكلامينبينمتوشطاوقع

جبلتبمالهوتوغيبلفرعوناستدعاءففيه،الهدىاتبعمنعلى

جاءالذيالهدىاتبعإنوانه،السلامهمنوإيثارهحبهعلىالخفوس

اعلم.والله،السلاماهلمنفهو]به[

هذاولطف،الخطابهذاوترتيب،الجملهذهسياقحسنوتأمل

كيف،وعظمتهجلالتهمعوحلاوتهحسنهالقلوبيسلبالذياللينالقول

ذلك:ضمنوفي!4[،:]طهنا!سولارلبث<>:بقولهالخطابأبتدا

مأموراذ)2(عبداننحنبل،فيهلنشرككولاملككلننازعكنأتكلمإنا

)1(

)2(

،-عهاللهرضي-حرببنصحفياذابيحديثمن0626()رقمالبخاريأخرجه

)ق(.فىليست
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افتهإضادونههناإليهالرباسمإضافةوفيا،إليكربكمنمرسلان

منللرجلالرسوليقولكما،وقبولهوطاعتهلسمعهاستدعاءإليهما

معا،استاذهماكاذواذ،واستاذكإليكمولاك!سولانا:مولاهعند

نامنهطلباإنهحاثم،لهوالطاعةالسمععلىإليهبإضافتهينبههولكن

ومن،ئعذبهمولاويينهمابينهمويخلي،إسرائيلبنيمعهحايرسل

؛العذابيستحقلامنوتعذيب،والظلمالعدوانتركغرهمنطلب

غايةمنهطلببلعسزا،امرهمنيرهقهولمشعططا،1منهيطلبفلم

النصف+

>قذ:قولهاحدها:،إخباراتبئلاثالطلببعداخبرهثم

إلىلتانسبتكعهدةمنبرئنافقد47[،:]طهربل!<منيايؤتجنئط

فقد،الواضحةوالدلالة)1"الرهانمنبهجئناكبماوالافحواءالتقول

يسمعأنإما؛حالتانإليهللمرسلذلكبعدثم.الحجةقامت

وإما،الهدىاتبمنعلىوالسلام،الهدىأهلمنفيكون،ويطيع

الايةفجمعت،وتولىكذبمنعلىفالعذاب،ويتولىيكذبان

المطيع،السمامعيستحقهماوبياذ،الحجةوإقامةالإنصا!،طلب

وابلغ،قول)2(والين،خطاببالطفالمتوئيالمكذبيستحقهوما

وترهيب.ترغيب

فصل

فىوسلئمدلهآلحضاقل>:قولهان:وهوعشرالسابعالسودوأما

فيكون؟اللهمنالسلامهل95،،]الصل:(اضطفىألذيتعصاده

لما.نيمالاا11.()ق(1)

.،لتقوأ":(ودظلم(2)
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والأمرالقولفيداخلىهواو،عليهالتاموالوقفالحمد،بهالمامور

جميعا؟.بهما

منهمالكلويشهد،الامرينيحتملالكلامأن:عنهفالجواب

القولجملةفيداخلأكونهفيرجح،الترجيحمنضربأ،1)ق/"ه

بأمور:

نأيقحضيوهذا،فاصلغيرمنعليهوعطفهبهاتصالهمنها:

لمماالأصلهوهذا!هما،واحدكلعلىواقعاالقولفعليكون

فإن"،اللهوسبحاندئهالحمد"قل)1(:قلتإذاولهذا،مانعمنهيحخع

)2".المقولفيداخلهناالتسبيح

علىخبير)3"عطفكانالمقولعلىمعطوفاكانإذاانهومخها:

علىعطفاكانعنهممنقطعاأ(أ)ظ/02كانولو،الأصلوهوخبر

الطلب.علىالخبرعطفبالحسنوليس،الطلبجملة

ظاهر[ه9:]الفمل(عمادهفىوسلئمللهالحضدقل>:قولهان:ومنها

بلفظبالضميراتىولهذالله"،"الحمد:القائلهوالمسقمانفي

".عباديعلى"سلام:يقلولم،الغيبة

لنظائرهمطابقته:احدها:أمورتعالىاللهمنالسلاملكونويحثهد

كقوله:،اصطفىالذينعبادهعلىبنفسهتعالىسلامهمنالقرانفي

<"إبنهيمعكسلغ>،9![:]الصافات<2"أشلأأ!لعسين!دؤجعلىسنم>

012[،:]الصافات<؟وهروبرموسىعكسلم>[،أ90:]الصافات

)1(

)2(

)3(

)ظ(.فيليست

بحدها.ماوكذا!!القول:()ق

.،)قفيليست
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.[013تالصافات]أ*3!م(ياسينإلماسلف!عك>

سبحانهوالله،المرسلونهماصطفىالذينعبادهانومنها:

-،011
وسلامهلنفسهحمدهوبين،عليهموسلامهلنفسهتسبيحهبينيمرد

*براا!فييصحفوتص!اتعزقيرترتكستحن>:تعالىفقال؟الاولأما.عليهم

عمالنفسهتنزيههفذكر181[-018:]الصافاتا<%س-اآلصرسلينعلىوسنخ

رسله.علىأ2"سلامهئم،بجلالهيليقلا

اسرارمنعظيمسرلنفسهبتسبيحهعليهمالسلاماقترانوفي

تنزيهانفسهنزهفإنه،ومبتدعمبطلكلاعلىالرديتضمنلقران،

المرسلين،علىسلمئم،فيهخلقهيقولاعمانفسهنزهكمامطلفا،

الحخالفونالهمالمكذبونيقولماكلمنسلامحهميقتضيوهذا

كلسلامةلزمعداؤهم،بهرماهمماكلمنسلمواوإذالهم،

االتوحيد،بهجاؤواماوأعظموالفساد،الكذبمنبهجاؤواما

علىنفسهبهوصفممابجلالهيليقبماووصفه،اللهومعرفة

الحقفهووالفساد؟والمحالالكذبمنذلكسلموإذا.السنتهم

المعنىوهذا)3"،المحالوالكذبالباطلاهوخالفهوما،المحض

95[:]النحل(أضطفئائذيهتعبادهعكولحنمدلهآلحضدقل>:قولهفيبعينه

،الجلالواوصافالكصال،نعوتمنلهبماحمدهيتضمنفإنه

عيبكلمنرسلهوسلامة،الحسنىوالاسماء،الحمحدةوالأفعال

باظل،كلمنبهجاوواماسلامةيتضقنوذلك،وكذبونقص

فهذا.وتسبيحهبحمدهرسلهعلىالسلاماقترانفيالسرهذافتأمل

>؟(

)3(

01"الايفرقود(:)ق

اصح.وهو)د(منوالمثبت"سلام"،وق(:)ظ

)ق(.منسا!طهناإلى.".،والفساد.:قولهمن
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.()الصافاتاخرفيهوكما،تعالىاللهمنهناالتلاملكونيسهد!أ"

(اب)ق/58قولهفمنه!أكثرهفماالطلبعلىالخبرعطفواما

وقوله،[211ت]الانبياء(كستعاقألرخمنورئايالحىآخ!ربقل>:تعالى

118[،:]الصؤمنون<؟بر!االزحمينصدوأشا!حموآغفرربو!ل>:تعالى

<طح!لفئحينخئننتوبالحىقؤمناولئنبتنناافتخ>ربا:وقوله

.جداكحيرةونظائره98[،:]الاعراف

جميغ!االأمرينتتضمنلاية:يقالأنذلكفيالخطابوفصل

وليسكلامهاللهعنالحبئغهوالرسولفإنواحدّا،اننطاماوتنتظمهما

ححدالذيفهو،وتعالىتباركالربكلاموالكلام،البلاخإلافيهله

:الرسولقالفإذا،ذلكبخبلميغرسولهوامر،عبادهعلىوسلمم،نفسه

وسلمم،اللهحمدقدكان(،ضحطفئالذجمتعبادهعكوسلئمددها!د>

سلامفهو)2(،عبادهعلىهوبهوسلم،نفسهبهحمدبماعبادهعلى

فنحن،وطاعةاقتداءالعبادومنبلاغا،الحبلغومنابتداء،اللهمن

أضحطفئ<الذجمتعبادهعكوسلئمدلهألحضد>ربنا:مرناكمانقول

<أحذِللههو>الل:تعالىقولههذاونظيره[،9ة]الخمل

للحخاطبوأمر،لنفسهمنهأب()ظ/02توحيدفهوأ[ألاخلاص:1

وحدقدأ3"كان،لإصإ*((احدددههوقل>:العبدفالفإذا،بخوحيده

وانه،المعنىلهذاتحقيفا"قل"بلفظواتى،نفسهبهوحدبماالله

اعلم.والله،بقولهامرلماقائل،محضمبلغ

)؟(

)3(

ود(.)ظمنسقطت

)ق(.م!ساقطهناإلى.(..أ!حطفىأثذيت>ةالآيةفيقولهمن

)ق(.منسقطتقد(""كان
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أعو!بربقل>و،!(إسلفلقبرلثأعوذقل>:قولهبخلافوهذا

لقوله:تبليغ،الاستعاذةبإنشاءمحضأمرهذافإن،-<إسألناس

،محالعليهوذلكاحدمنيستعيذلااللهفان")1(،الناسبرب"اعوذ

وهو،توحيدهعنخبرفإنهاحدأبر+"(،اللهكلهو>قل:قولهبخلاف

النكتةهذهفتأملالأحد،الواحدبأنهنفسهع!يخبر--سبحانه

.6(الصشعانأوالله،اليديعة

افصل

"عليك:لهقالمنع!ج!النبينهيوهوعشمر:الثامنالسؤالوأما

السلامعليكفإن،السلامعليكتقل"لا:وقال،ذلكعن("السلام

وخفيمعناهفيالصوابعنذهبمناكثرافماألموتى")3(،تحية

البا!دة،المستنكرةالتأويلاتمنضروئالمحتعسف،وسرهمقصودهعليه

تحيةافيقالانهع!والنبيعنصحقد:وقال،إالحديثبعضحهمورد

مناصحوهذا؟قالوا")؟(،مؤمنينقوبمدأ!عليكم"السلام:الموتى

المصيرفوجب"السلام"لفظذكرتقديمتضمنوقد،النهيحديث

"عليكم:يقالانالموتىسلامفيالستةانطائفةوتوهمت،إليه

والاموات.الأحياءعلىال!سلامبينفرقاالحملام"

فإن"،أالحديثلحقصودفهمهمعدممنأتوااإنماكلهموهؤلاء

عناوإخبازامنهتشريعاليسالموت!"،تحيةالسلام"عليكغ!:قوله

)2(

،3(

،41

،5(

.<ضإ*لفلقآبرتأعو!قل>:(ق)

.()قفيليست

.2/036متقد

.1/48متقد

-48)6/:للم!نفاالسننوتهذيب،السنن!متالمانظر

066

.)05



السنةعلىجرىالذيالمعتادالواقععنإخبارهووانما،شرعيامر

كماالدعاء،علىالمئتاسميقدمونكانوافإنهم،والناسالشعراء

:)1،قائلهمأ(أ95)قما/قال

يترحماانشاءماورححتهعاصمينقيس!اللهسلامعليك

أ2(:الخطاببنعمررثىالذيالاخروقول

الممز!االأديمذاكفياللهيذوباركتاميرمنسلامعليك

عنوالاخبارههنا،نذكرهالطمن-أشعارهم-فياكثروهذا

مععنهنهيهبل،شنةكونهعنفضلأجوازهعلىيدللاالواقع

تقديمالسلامفيالسنةوأن،مشروعيتهعدمعلىيدلبوقوعهإخباره

،الأمواتوعلىالأحياءعلىالسلامفيعليهالحسلملفظعلىلفطه

لافكذلك"،السلام"عليكمالأحياء:علىالسلامفييقاللافكما

الأمرين،علىالصحيحةالسنةدلتكما،الأمواتسلامفييقال

يتوقعكالطلماغيوهعلىالحسلماذالفرقمنالقومتخيلهالذيوكأذ

علىالسلامباسمبدؤوا"،السلام،وعليك:لهيقالوان،الجواب

لمفلحالميت1وأما"،السلام"وعليك:لقولهتوفعالهالحدعو

"عليكفقالوا:الدعاء،علىلهالمدعؤقدمواذلك،منهيتوقعوا

".الملام

والأمواتالاحياءب!نالتسويةعلىدليلاكانصحلوالفرقوهذا

أبى!ححاسةانظر:،عا!مبنقي!بهايرثىاياتمن،الطبيببنعبدةهو)1(

)1/387(.تحام":

.(5؟1/0):لماتحامابىو"ححاسة،(484)ص/:!"ديوانه،ضراربنللشضاخاليت(2)
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قالايضا.الجوابيتوقعالميتاخيهعلىالمسفمفإن،السلامفي

بقبريمررجل"مامن:قالانه!ع!النبيعنثبتعبدالبر)1(:ابن

حئىدوحهعليهأللهردإلاعليهفيسلملأنيا1فييعرفهكاذأخيه

أبطلتهقدالخيالفهذا،وبالجملة")2(،السلامعليهيردأظ/1121(

الصحيحة.السنة

علىشرعالسلامان:وهيلها،التفالنينبغيبديعةنكتةوهنا

ابخير،دعاءلأنه؛عليهمالمسلمعلىاسمهبتقدايموالامواتالاحياء

كقوله،لهالمدعوعلىبهالدعاءيقدمأنالخيردعاءفيوالاحسن

سنم>:وقوله،73[:]هود<ألبئ!تئأهللخ!وبربهن!دلهرحمت>:تعالى

سكئم>،لأ[9ة]الصافالصتوجعكسئص>،[901:]الصافات*إ<"-ةإفيبصعك

.[ا2؟ة]الرعد(صعبرتمصاعلئكلسنئم>،[013:لصافات]ا؟ص3-<ياسينألىلجه

اغالئا،بهالمدعوعلىعلحهالمدعؤفيهفيقدمبالشرالدعاءوا!ا

!أق>:وقوله78[،:]صى<لخختىعلئك>!قأ:لابليستعالىكقوله

89[،:]التوبة<السوطدأبرة>علتهم:وقوله35[،][لحجر:ا<للعنةعلت

.[61]الئورى(غفمبوعليهم>:وقوله

وانظر،للحديثتصحيحهارولم،عباسابنإلىبحشدهعبدالبرابنأخرجه)1(

الآتي.ال!علجق

"تاريخافىعساكروابن)6/137(،بغداد":تاريخ9فىاالخطيباخرجه)2(

والذاهي19(،1)2/:المتخاهية""العللفيالجوزياوابن65(،)27/:،دمشق

.-عنهاللهرفي-هريرةإبيحدي!من095()12/:"الس!ر"في

والذهي.الحوزيوابنحبانابنوضعفه

عباساابنحديثمن)1/185("الاستذكار،:فيعبدالبرابنوأخرجه

ا-5/487القدير:ف!ضفى-ك!اوالعواقيئالحصنفونقلعخهحا-الله-!ضي

صححه.أنهعبدالبرابنعن
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الدعاءاسمقدموايالخيرالدحاءفيأن-:اعلم-واللهذلكوسر

فيبده،لفظهللسمعويلذ،وتطلبهالنفوستشتهيهالذيالمحبوب

فيفتح،بتصؤرهالقلبويبدأ؟المطلوبالمحبوبالاسمذكزالسصع

يحصلب()ق/915لمنكالمنتظرالامعفيبقى،والسمعالقلح!له

لك")1"،او"عل!يك:فيقول،باسمهفيأتييحل،منوعلىهذا،

والتراحم،والتوادالتحابعلىيبعثماوالفرحالسرورمنلهفيحصل

.بالسلامالمقصودهوالذي

باختصاصهإيذانعليهالمدعؤتقديمففي؛عليهالدعاءفيوأما

لاوحدكعليكهذا:لهقيلكأنه،وحدهعليهوأنهالدعاءبذلك

عمومه،المطلوبفإنبالخيرالدعامح!بخلاف،السامعونفيهيشركك

افضل.كانالداعيبهعمماوكل

عمومفضل:يقول-الله-رحمهتيسميةابنالاسلامشيخوسمعت

ذلكفيوذكر،الارضعلىالسسماءكفضلخصوصهعلىالدعاء

علي"يا:فقاليدعووهوبهمر!النبيأنعليعنمرفوعاحديبم

")2".الأرضعلىالشماءكفضلالحصوصعلىالعفومفضلفإنعم

له.قالإذا)3"عليهالدعاءفيأنه:وهي-ايضا-ئان!يةفائدةوفيه

ذكرفإذا،عليهيكونشييمأيإلىقلبهوتمثتوفسمعهانفقح""عليك

فىابلغفكان،لمعرفتهمتشؤفافاركاقلبهصادفبهالمدعواسمله

تعالى:قولهفي"الواو"حذففيالسرفهمهذافهمومن،نكاي!ته

دا.!لي:ود()ظ(1)

013()3/الكبرىإ:9فيواليهقي)ص/115،،المراسلإ"إفيداودبوأخرجه)2(

.بنحوه؟صمعيببنعحرومرسلمن

)ق(.فيليست)3(
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أتؤبها<فتحثجاكلوهاإذاحتئذمراجهغإلت!فرؤاآلذلن>وسيق

منبمنزلةفهمفيها،اللهاعدوماعذابهاوبغتهمففاجأهملأ[!ه1]الزمر:

متوفعانهإلاالشر،أنواعمنينهملهبمايدريلابابعلىوقف

كماوهذا،يتوقعهماكاذوفاجأهوجههفيففتحعظيفأ،شوامظ

مغلوق،وبابهإليهيساقفإنه،السجنإلىيساقمنالدلافيتجد

بخلاف،والمهروعتهففاجأته،وجههفيالبابفخحجاءهإذحتى

مجيئه.قبللهفتحلوما

الكرامة،دارإلىمساقينكانوالحافإنهمالجنةاهلابخلافوهذا

فيجيءالدار،بابلهيفتحانالرائرالمدعوإكرامتماممنوكاذ

>حى+ةالجنةاهلفيفقالالانتظار،الميلحقهفلامفتوخا،فيلقاه

لأمره،تفخيفاالجوابوحذف3![]الزمر؟أتوبها<وفتحتوهاحلىإذا

وهذهالحقصد.لهذاالجواياتحذففيعادتهمعلىلشأنهوتعظيما

واوكونهادعوىومن"الؤاو"،زيادةدعوىمنتريحكالطريقة

إذايكونفإنماصحلوهذافإن،ثحانيةلجنة11ابوابلأذ،الثمانية

فيشهونواحد،بعدواحدااللفظفي!نسوقةالثمانيةب(121)ظ/كانت

ذكرلاوههنا،ب"الواو"الثمانيةمنالعدديستأنفونثم،السبعةإلى

"الواو"كونفيانعلى.فتأملهعدها،ولاالايةفيالحمانيةللفط

وبينا"المكي"الفتحفيذكرناهقدأ()ق/016آخركلامللثمانيةتجيء

ذلكدعوىيمكنواين،للثمانية"الواو"نفيهاادعيالتيالمواضع

.يستحجل)1،؟وأين

)1(

بابيأتي!ي!!الخلائقسيدبأنعليكمينتقضفهذا:قيلفإن

الئمانية.واوفيلالفوتفصيل159()3/:الكتابهذافيس!اقي
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يستعتحه)1(.حتىمغلقافيلقاهالجنة

نا،الخلائقعلىوفضلهشرفهإظهارتماممنهذاقلنا:

جاءهافلو،يديهعلىإلالاهلهاتفخحفلامغلقةتكونالجنة

فـحهاانالداخلوذيعلملمواهلها،هوفدخلها،مفتوحةوصادفها

إذاالخلقانترىالا،لهماستفتحهاالذيهووانه،يديهعلىكان

حتى،فخحهيمكنهمولموعجزواحصناومدينةبابدخولراموا

منذلكفيكادن،فتحهإلىماكانوااحوجلهمففتحهرجلجاء

فوجدوهوهمهوجاءلو)2(ماوشرفهوفضله،عليهمسيادتهظهور

مفتوخا.

)3"،النكتهذهتستطلولاأبعدنا،وماالمقصودوقدخرجناعن

وكرمه.بفضلهالصانوالله،التعليقهذاغيوفيتجدهاتكادلافإنك

فصل

"إذا:ع!م!"!!4في"ا!واو"دخول:وهوعشرالتاسعالسؤالواما

منكثيراستشكلهافقد(،"الحوعليكم:فقولواالكتابأهلعليكمسلم

:يقالوانحذفها،الصوابوقالوا:،السؤالفيذكركماالناس

وابنب"الواو"المحدلينعامة"يرويه(:)الخطابيقال"عليكم(".

صار"الواو"حذفإذاانهوذلك،الصوابوهوبحذفها،يرويهعينة

)2(

)3(

)4(

)!(

-.عنهاللهرضي-أن!حديثمن91(الأرقممسلمأخرجه

اجود.لكان.".لويكن[]لم"ما؟قيلولولم"،،ما)ق(:

)قما(.فيليحتالفقرهآخرفي[لتىداو"كرمه!،ال!كتفيالفصل"هذا)ق(:

.2795/تخريجهتقدم

القيمابنتعليقوانظرالحنذري(.مختصربهائ!-لأ815/"ةالسنن"معالمفي

ها-!المابضحوفهو،هاك
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االاشتراكيقع"الواو"وبإدخال،عليهممردوذابعينهقالواالذيقولهم

بي!اوالاجتماعالعطفحوفالواولان؛أقالوهفيماوالدخول،معهم

(".الشيئين

تقتضيهذامثلفي"الواولماأن:الخطابيإليهاشارمامعنى:قلت

فقال"،كاتب"ريد:قلتإذاكحاعليها،الثانيةوزيادةالجحلةتقرير

وصفوزيادةلهالكتابةإلباتيقتضيفإنه"وشعاعر"،.المخاطب

و"محسن:فقلتلك"،محب"فلاذ:لرجلقلتإذاوكذلكالحمعر،

إلي".

الكهفااصحابعذةان"الروض")1"فيالسهيلي]ستنبطهناومن

:فقالو""الويحرفالكلبعليهمعطفتعالىاللهلأن:قال،سبعة

منذلكقبلفيما"الواو"يذكرولم22[:الكل!فأ!لهتم(>وثامنهئم

!سن؛استنبطهوما،الأولىالجملةتقويرتقتضيو"الواو"،كلامهم

جملةفيداخلاليسبالواوالمعطوفكانااذايفيدإنماانهغيو

"سبحة"،قالوا:أنهمسبعحسانهحكىقدأب(ق/1106يكونبلى،قولهم

قالوهلماتقريزاذلكيكودطفحينخد،كلبهمثامنهمأنتعالىأخبرثم

جملةمنالكلبعنالاخباركاذإذاواماثامنا،الكلببكونوإخبارا

قيالواوتقتضيولاقالهمايظهرلموهذا،هذاقالواوانهم،قولهم

فتأمله.تصديفا،ولاتقريزاذلك

عجداللهأ2"رواهالحديثفهذابالواو"،يروونهالمحاثوذ":قولهواما

فانمااحدهمعليكمسلمادااليهود"ان:قالع!ي!االخجيانعحرابن

)1!

)2!

.(6)2/:"الا!ونف"الروض

.()قفيليستا""عبدالله
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"وكذلك:داود)2(ابوقال(")1(،وعليكم:ثفولوا،عليكمالئالم.يقول

دينار،بنعبدالدهعنالثوريورواه.ديناربنعبداللهعنمالكرواه

كلامه.انتهى(10وعليكم:فيهوقال

3(أمسلمورواه،كذلكوالنسافي)!/1122(الترمذيوأخوجه

"الواو".يذكرولم"،عليك:"فقل:طرقهبعض!وفي

لماأ4(،"صحيحهفيالبخارياخرجهداودأبوذكرهالذيمالكوحديث

بالواو.كلها"،)عليهمتفقالثوريسفيانوحديث

النسائيفرواه؛عيينةابنحديثمنالخطابياليهاشارماوأما

قيالواوفيدخمالهذا؛عرفوإذاالواوأ7(.لاسقاط"سننه"فى ء.)6(

بهالحيونالتيالتحيةلانوذلك؛ألبتةمحذوراتقتضيلاالخديث

؟معاهالساملأن؛وطلبهعليهمالحوتبوقوعالاخباركايتهاالمسلمين

القصاصبابمنكانعلمهمفردهالمسلمبهحيواف!ذأ،الموت

وانغبل،دونكمنموتلسناانا:ردهمضمونوكان،والعدل

عليكم.واقعبكمحاللناتحنيتحوهفما،تموتون-أيضا-

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

)7(

"عملفيوالخسائي)3016(،رقموالترمذي(،)60؟هرقمداودأبوأخرجه

به-عحرابنعنديناربنعبدافهطريقمن038()378،رقم!الليلة"اليوم

".صحيححسنحديث"هذا:الرمذيقال

)5/!38(."النن":

)2164(.رقم

62(.الأهرقم

)2164(.رقمومسلم)2896(،!قمالبخارياخرجه

.-عخهااللهرضي-عائةحديثمن)381(رقم"والليلةاليومعمل9في

76(.)"/75-الحنذ!ي":دا!خخصرمنبنحوه!ذا
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لمضموذتقريرالواودخولفيليس:يقالأذهذامنواحسن

عليكمندعوايضاونحن:اي،لهمأوتقريرهاردهافيهبل،تحيتهم

المجيبعليهمردفاذا،وقعقددعاءهمفإذعلينا،بهدعوتمبما

علىاالدلالةوهو،لطيفسرالواوإدخالفيكاذ،"وعليكم":بقوله

تحيةلاعليكممردودبعينههو،بهودعوتملنا!لبتموهالذيهذاان

الجليلة.الفائدةلهذهمفيا"الواو"فإدخال،غحره

لك"4الله"غفر:قالإذأبالخحرالدعاءمقابلةفيهذاوتامل

ولولك،منيبعينهاالدعوةهذهان:المعنى"ولك"،:لهفقال

الدعاءبأنإشعارفيهيكنلم"لك"؛:فقاللك"،1الله"غفر:!لت

فيكونهذاوعلىجدا.بديعفإنهفخأمله،بعينهالأولهوالثاني

و"السنن"."الصحيح"فيلابتهوكماالواوإئاتالصواب

فليلحقهاشيئاوجدفمن،اللفظةهذهفيلياماظهرفهذا

الوصولالمقصودفان،سعيهلهوعبادهاللهيشكرأ(،أ61)ق/بالهامتر

ذكرناوقد،الارجلتحتعداهماؤضعظهر؛فإذا،الصوابإلى

والله(")2"،السنن"تهذيبكتابفيامكننا!1(بمامستوفاةالمسألةهذه

)3،.اعلم

فصل

والبركةالرحمةاقتراذفيالحكمةما:وهوالعشرونالسؤالوأما

.؟بالسلام

)1(

)2(

)3(

)ق(.فيليستا[أمكننالابحا

الحنذري(.مختصربهاصش77--لأ)8/3

)ق(.منزيادة
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انتفاعهإلىلهسبيللاالانسانكانلما:يقالأنعنهفالجواب

أشياء:بثلاثةإلابالحياة

وعيشه.حياتهيضادماكلومنالشر،منسلامته:أحدها

له.الخيرحصول:والثاني

له.وثاتهدوامه:والثالث

متضسفنةالتحيةفشرعت،بالحياةانتفاعهيكملالثلاثةبهذهفإدط

وقوله:الشر،منالسلامةيتضمن"عليكم!سلام:فقوله،للثلالة

دوامهيتضمن"وبركاته":وقولهالخير.حصوليتضمن"الله"ورحمة

ومن.واستمرارهالخيركثرةوهو،البركةلفظموضوعهوكماوئباته

الرحيمباسمه-وتعالىتارك-الغفوراسمهاقترانحكمةيعلمههنا

هييلأحد،لكاطمطلوبةالثلاثةهذهكانتولما.القرالنعامةفي

وأسبالبطإليهاوسائلدونهاالمطالبوكل،مطالبهلكاطمتضمنة

"كمالها"،وهو،تارةيالمطابقةعليهادالأالتحيةلفظجاءلححصيلها؛

للفطفدلالةباللزوم،عليهادألاوتارةبالتضمن،عليهادالأوتارة

السلامذكرإذابالتضمنعليهاودلالتهبلفطها،ذكرتإذامطابقةعليها

علىاقتصرإذاباللزومعليهاودلالته،الثالثيتضمنانفانهماوالرحمة

لمعدملوإذ؟وثباتهالخيرحصوليستلزمفإنه،وحدهالسلاملفط

لحصولمستلزمةفالسلامة،المطلقةالسلامةأب()ظ/22تحصل

.تقريرهتقدمكماالرححة

تحياتسائرعلىوكمالهاالتحيةهذهفضلبهذاعرفوقد

وفيالدنيافيبينهمتحيتهموجعلهالعبادهاللهاختارهاولهذا،الأمم

كانفاذا،وكمالهالاسلاممحاسنمنأنهالكبانوقد.السلامدار
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الخاصيعرفهاالتيالتحيةوهو،الإسلامفروعمنفرعفيهذا

وبهجقوعطصتهوجلالتهالاسلاممحاسنبسائرظنكفما،والعام

واظهرالشواهداكبرمنإنهاحتىوالفطر،العقولبهاشهدتالتي

علىوشرفهوفضلهدينهوكمالع!،محمدنبوةعلىالدالةالبراهين

اقحصرافلو،دعوتهنفسفيمعجزتهوانأب()ق/61،الاديانجميم

خارقاإلىمعهايحتاجلاوانه،صدقهعلىوبرهاناايةكانتعليها

معحزاتهاعظممنوسيرتهودعوتهوشريعئهدينهبل،منفصلةايةولا

ذلك،إلىمستندهوإنمابهإيمانهمإنحتى،أامتهمنالخاصةعند

انفتحهذافهمومن.الادلةتظاهربحنزلةمقوياتحقهمفيوإلايات

الجنةاايوابمنباببل،والايمانالعلمابابوامنعظيمبابله

فيها.ومابالدنيالهانهويتمنى،طربافيهالقلحبايرقص،العاجلة

تعليقاعلىفيساعد،عندهمنامر)1(اوبالفتحيأتياناللهوعسى

البالغة،الحكممنفيهاوما،السريعةبعصمحاسنذكريتضمنكتاب

الربعلمكمالعلىالشواهداكبرمنهيالتي،لباهرةوالأسرار

عليهاشتملتوما،بهمولطفهبعبادهوبرهورحمتهوحكمته-تعالى-

وال!نهياالدارينمفاسدوببانإليها،والارشادالدارينمصالحبيانمن

يحسنولمبرحم!الدنيا)3"فييرحمهملم--سبحانهوانهعنها،

الشريعةوهذهالقيمالدينبهذاإليهمإحسانهمنعظمإحساناإليهم

سياقفيإلا("عليهم"المنةلفظالقرآنفييذكرلمولهذا،الكاملة

يتلونفس!منرسولافيهمبعثأ-ألمفئ!ينعلىاللهمنلقذ>:كقوله؟ذكرها

لفىقسلمنكانوأ!اكلححةولكمتاويدخويزسييهغءايتهءعلتهخ

لا....من"وعون)ق(:)1(

ود(.ا)!فيليستالدنيا""في)2(
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لاقلاشلمو(قعلتكيمنون:وقوله164[عمراذة]آلإ+!3أقبل!ضحنل

س:!<صحدقينكتضإنل!يحنهدلاكض(نعلتك!يمنافهبلإشنمكلعكتمنؤا

وهدايتهم،يهموالرافة،إليهمالاحسانمحضفهي17[،:دحجرات]1

التكسلإفمحضانهالاوالاخرة،الدنيافيصلاحهممابهإلى

إليهاسبيللاالتيوالغاياتالحميدةالعواقبعنالخاليوالامتحان

لأكلبمنزلة)1(المطلوبةالمجربةلغاياتهافهي،الوسيلةبهذهإلا

الاسبابمنذلكوغيرالولد،لطلبوالجماع،للريوالشرب،للشبع

هذانصبفلذلك،والعزةالحكمةبمقتضىمسبباتهابهاريطتالتي

سبيلولا،والسعادةالاكبرالفوزإلىوطريقاوسيلةالمستقيمالصراط

الجنةدخولإلىسبيللاكما،الطريقهذهمنالاإليهالوصولإلى

،النفوسوبهجة،القلوبحياةهيفالشريعة،الصراطعلىبالعبورإلا

)ق/1162(بالقصدوقعوالتكليففيهاالحاصلةوالصثحقة،الارو[جولذة

أنهلا،لمطلوبةالغاياتالىالحفضيةالاسبابفيكصقوعهافماني

.سواهلاالحقصودهويكونانعنا(إ)ظ/23فصلا،لذاتهمقصود

ومواردها،مصادرهافيالفكرمنحقهوأعطه،الموضعهذافتامل

فيالراسخينمنفتكون،والإيمانالعلممنواسعابابالكيفتح

الاخرةعنوهمالدتياالحياةمنظاهرايعلمونالذينمنلا،العلم

كافلون.هم

؛الكمالصفاتمننفسهبهوصفماعلىلهشاهدةايةأنهاوكما

واكملهمالخلقأعرفوأنهحما،رسولهبأنهلرسولهشاهدايةفهي

فوالهفاه)2(،وتيمامثلعبايوتلموانه،وسيلةاللهإلىواقربهموافضلهم

الححبوبة".الحطلوبةلغاياتها"وهى)ق(:)1(

."اضاه"فوا:()ق)2(
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والإفضاكا،البابهذاواستفتاح،الطريقهذهسلوكعلىمساعدعلى

لقطعيتصدىلامنعلىوالهفاهبل؛كلحةبشطرولووراءهماإلى

ويعطيوجادتها،المطيويدع،العظيمالمطلبهذاعنوالصد،الطريق

المعارضوكثرالمساعدقلالمطلوبعالمإذاولكنباريها،القوس

أ1(ويعينه،وفضلهادلهمواهبمجردعلىالاعتمادكانوإذاوالمعاند،

السبيلعنصذمنشناذ[)2(]يممنكفلا،اجلهامنالمتحمليتحملهما

هيفإنحا،ووقفالسرىمواصلةعنعجزمنمعتنقطعولا،وصدف

خلفها.تحتسبمنوعلىتلفها،تجعلفيمافانظر،واحدةفهجة

الم(تصطفيمنالهوىفيلنفسكفانظراحببتهمنبكلأ3(القتيلأنت

عليك،بعينهامردودةالنفقةتلكفإدط،شئتفيماأنفاسكوانفق

ساعهصبروالفلاحالسعادةوبينالعبدوبين،اليكسواهالاوصائرة

الله.سبيلفيملامةوتحمل،لله

و!زوذكفههذاويذهبت!ضيشئمساعةإلاهيوما

اددهذكرإذايهتزححاةأدنىفيهقلئافإنمللنا،ماولكنأطلناوقد

كلهالسامعوان،تاليهألسنةكلهالحتكلئمكانلونويود،ورسوله

ميسرفكل،يناسبهبمافليشتغل،لمقلبهيجدلمومن،واعيةاذان

شاكلته.علىيعملوكل،لهخلقلما

"وفضله:ولعلها،ظاهرغيرومعناها،لما!يغنيه:"و"المنيرية،الاصولفيكذا(1)

."...ما]يهوذ[

!المنيرية".منوالمشت،الاصولفيمحررةغير)2(

"باي"."الديوان":فيايةوالروا[(،أ(بحب:()ق)3(

.(09)ص/:؟داديوانه،الفارضلابنالبي!)4(
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ئناسبه)1(ماإلىيصبوامرى؟وقييحبهمنإلىيهفوامرىأوكل

فصل

كمالوان،لعشرين1ولحادي1ل1السؤجواببهذاعرفتوقد

جميعاللاثالالفاظهذهاستوعبتقدإذ،البركاتذكرعندالتحية

فلا،ودوامهوكثرتهوثباتهالخير،وحصولال!ز،دفعمنالحطالب

السلام"انتهى:المعروفالاثرفيجاءولهذاعليها،للزيادةمعنى

.")2(وبركاته:إلى

فصل

الرحمةإضافةفيالحكمةما:وهو،لعشرون1والثافيل1السؤواط

؟.الإضافةعنالسلاموتجريد،تعالىاللهالىوالبركة

تعالى،اللهاسماءمناسضاكانلحاب()ق/162السلامان:فجوابه

والبركةالرحمةواما،المسمىإلىالاضافةعنمطلقابذكرهاستغنى

فلو.تطلبمنبركةولامنرحمةيعلملماللهإلىيضافالمفلو

بالراحمإشعاراللفظهذافييكنلم"وبركتهورحمته"عليكم:قيل

"،وبركاتهاللهأورححة:فقيل،منهوالبركةالرحمةتطلبالذيالمبارك

"،عليكم"سلام:المسلمقولبهيرادالسلامان:وهوثالخوجواب

)1(

)2(

نسبة.بلا)2/386(إ:السالكين"مدارجفيايضاالقيمابنذكره

وجاء-عنهمااللهرضي-عباسابنعن)2/9!9(!الحوطأ":فيمالكأخرجه

الاري":"فتحفي-كما"الشعب"فىالبيهميعندوعمرعمرابنعننحوه

".ثقات"!جاله:الئانىعنالحافظوقال111/8(-

عها-الله-رضيعائشةحديثمن)1/923("ايأوسط":فيالطبرانيورواه

رجال"رجاله)8/37(ة"المجمعدا:فيالهيثميقالع!،النبيإلىصفوعا

"-الصحيح
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منالمطلوبةالسلامةحقيقةبهوئرادإليهمضافالحقيقةفيوهذا

المصدرهذافيضاف،اللهإلىيضافوهذ،وتعالىسبحانهلسلام،"

يضف)1(01ولمفأطلق،تارةمنهالمطلوباوالىتارةالذاكرالطالبإلى

:يقاللاولهذا،وحدهاللهإلىإلائضاففلاوالبركةالرحمةواما

"وسلام")2(،عليكممني"سلالم:ويقال"،عليكموبركتي"رحمتي

"01فلانعلىفلانمن

الرحمةابخلاف،القوليةللجحلةاسمالسلاملفظان:ذلكوسر

فانهفـاملهلفطيهمادونلحعنييهمااسماذب()ظ/123فإنهما،والبركة

بديع.

السلامة،مجردمناتموالبركةالرحمةانوهو:تالثب1وجو

للخيرفتحصيلوالبركةالرحمةواماالشر،عنتبعيد)3(السلامةفإن

والاول،لذاتهالمقصودهوفإنه،اكملوهذاإ،وتنميةوتثبيتلهوإدامة

من)4(اكملالنعيممنالجنةلأهليحصلماكاناولهذا،إليهوسيلة

اكملوتعالىتباركالربإلىفأضجفالنار،منسلامتهممجرد

منمعنىإليهإضافته()وفهمتالاخروأطلقلفظا،1واتمهماالمعنيين

سياق.واحسننظامأتئمعلىاللفطفجاء،الحالوقرينةالعطف

فصل

السلامإفرادفيالحكحةماوهو:والعشرو!الثالثالسؤألوأما

"يلفظ".)قما(:)1(

ا".فلان"على>ق(ة)2(

)ق(.منسقطت["السلامةإفإن)3(

ود(.)ظمنساقطهناإلى.1"..هوفإنه9:قولهمن)؟(

ا.تمت"!ولو9)ق(ة(>ه
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؟.البركةوجمعوالرححة

معنىفلاواحاسيءفهومحضمصدرإماالسلامأن:فجوابه

لاالتقديرينفعلى،جمعهأيضافيستحيلاللهأسماءمناسمدرإما،لجمعه

جمعه.إلىبيل

تجمعفلاوالحنانالتعطفبمعنىأيضافمصدر؛الرحمةوأما

ليست(1،والرقةوالرافةوالمحبة"الخلةفيبمنزلتهافيهاوالتاءايضا،

ولا"رقات:ئقاللافكما"،وتمرة"ضربةفيبمنزلتهاللتحديد

يسعرالجمعدخولوهنا"رحمات"،:يقاللا"،رافاتولاخلات

تحديد،غيرمنمطلفابالمسمىئشعروإفرادهبعدد،والتقبيدبالتحديد

ناجدابديعوهذا؟الجمعمنمعئىواكثر)1(اكملهنافالافراد

تعالى:قولهكانولهذا،الجمعمدلولمنأكحرالفردمدلوليكون

:يقالانمنمعنىواتماعم914[:]الانعام(ألنلغةالحجه!ده>قل

لاتخصوها<آطهدعذوالغمتوإيئ>:قولهوكان،البوالغ"الحججفلله"

لااللهنعمتعدووان:لقال)ق/1163،أنمنمعنىأتم34[:]ابراهم

حسنه(الازبو!حسنهالذيآفءأشاهـشآ>:وقوله.تحصوها

تعالى:قولهوكذا."حسنات":يقالانمنمعنىاتم102[:]القرة

كثيرةونظائره171[،عمراذ:]ال(وفضلاللهمنبنغمة>!!ئشر!ن

تعالى.اللهشاءإنبعدفيماهذاسروسنذكرجدا؟

شيئاستموارهوالخيركثوةمسماهاكانأ2"لمافإنها؟البركةوأما

مستمرخيرفهواخر،فردخلفهفىدمنهانقضىكلماشيء،بعد

)1(

)2(

.!واكملاكبر":()ق

إلى"!.."مسماها.:قولهمنمنهحاسقطثم"كانت"ود(:)ق
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بهاأولىالجمعلفطكاذشمي؟،بعدشيئاالداوامعلىالأفراديحعاقجط

فيكذلكالقرآنفىجاءتولهذابها،المقصودالمعنىعلىلدلالته

فأفرد3![!أ]!د:<اليثأفلعلييهؤوبربهئبمادله>رخت:تعالىقوله

عليك"السلامالتشهد:فيالسلامفياوكذلك،البركةوجمعالرحمة

".وبركاتهاللهورحمةالنبيأيها

فصل

:نوعان-وتعالىتبارك-اللهإلىالمضافتينوالبركةالرحمةأنواعلم

فاعله.إلىمفعولإضافةإلجهمضاف:احدهما

بها.الموصوفإلىصفةإضافةإليهمضاف:و[لماني

!ال!ار"الجنة"أحتجت:الصحيحالحديثفيقولهالاولفحن

منبكارحمرححتيأنتإنحا:للجفة"فقال:وفيه،الحديثفذكر

بالرحمةالمخلوقإضافةإليهمضافةمخلوقةرحمةفهذهأشاء("!1"،

وللرحمة،بالرحمةخلقتلأثها؟رحمةوسماها،تعالىالخالقإلى

!ك!ب!:قولهومنهالرحماء،يدخلهاوإنما،الرحمةاهلبهاوخصق

بينماطباقمنهارحمؤكلوحمؤمائةخلقهايومالزحمةادله"خلق

مناالافسناذقنا>ول!:تعالىقولهومنه!الأرض")3(،الشحا-

)1(

)2(

-رضيسعيدوأبىهريرةأبىحديثمن2847(و)2846رقممسلماخرجه

عنهما-.ألله

أللهرضي-الفاكسيسلمانحديثمن(بعدهوما-2)3!لأرقممسلمأحرجه

رحمةكل،رحمةمئةوالارضالسحاواتحلقيومخلقالثهإنإ:ولفظه-عنه

الحديث."...والارضالسحاءبينماطباق

من2()2!لأرقمومسلم)0006(،رقمالبخاكىأخرجهبنحوهوالحديث

.-عنهاللهرضي-هريرةابىحديث
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وهو>.بقولهرحمةالمطر-تعالى-تسميتهومنه9[]هود:رخمة(

هذاوعلى[4ه7!]الاعراف(رحمتيمايدئبتنبمثراالريحلرشلالذ!ى

الداعي:قولوهووحديث!،قديفاالناسبينالحشهورالدعاءيمتغعفلا

"الأدبكتابفيالبخاريوذكره"،رحمتكمستقرفياجمعنا"اللهم

لأنةقالالكراهةفيهوحكىأ2(،السلفبتسعنلهالمفرد")أ"

مرادوليمس،صفةهناالرحمةانعلىبناءوهذا،ذاتهرحمتهمستمر

الجنة.هيالتيالمخلوقةالرحمةمرادهبل؛ذلكالداعي

انه:وهو1124(،)ظ/جدادقيقثظرلهمذلككرهواالذينولكن

إليها،المستقرإضافهيحسنلمنفسها،الجنةبالرحمةالمرادكانإذا

الجنةفإنجنخك"،مستمرفي"اجحعنا؟يقالأنيحسنلاولهذا

>حسنت:تعالىقالكما،نفسهالمستمروهيالقراردارهينفسها

إليها،المستقري!اففكيفالفرفان:76[،1بر*"شإ<هـمماصمامستقرأ

يطلبانيصحولاالشيء،فيهيستقرالذيالمكانهووالمستقر

.قالولهذا.فتأملهالجنةفيهتستقرالذيالمكانفيالجحعالداعي

قاللووحتىيحتنع،لاهذانفالعواب"،ذاتهرحمته"مسحقر

المستقرانوذلكيحتنع،لم"جنتكمستقرفي"احمعناصريخا:

احدإلىاضيففإذاعذابا،اورحمةيكونانمناعمأب(أق/63

المستقرفى:قيلكأنه،غيرهمنويميزهيبينهماإلىأضيفانواعه

الاخر.المستقرفيلا،رحمتكهوالذي

المستقرتايالصسجد"،مستقرفي"ا!ل!:يقولانهذاونطير

023(.)ص/)1(

.العطارديرجاءابوهو)2(

677



ولا)6"مم!نعةغيرذلكمحلفيوالإضافةالصعجد،1هو)1"الذي

يسقىاذيعتنعلم،رحمةسعيتوإدطالجنةفإنوايضا.مستكرهة

هوالنعيمذلكمستقرانريبولا.رحمةالنعيمانواعمنفيهاما

الذيالمكانفييحبومناللهيجمعهاذيطلبفالداعي،الجنة

يحتنعفلاجداظاهووهذا،الجنةفيالمخلوقةالرححةتلكفيهتستقر

)3".اعلموالله،بوجهالدعاء

أستفئث")"،برحمتكقيومياحى"يا:الداعيقولبخلافوهذا

لاافإنهالاستغائه،منعلقوهي،وتعالىتباركصفتههناالرحمةفإن

تضمنهلصاالكربادعيةم!الدعاءهذاكانولهذا،بمخلوقيستغالث

باسمينإليهمتوسلا،الرأحمينارحمبرحمةاوالاستغاثةالتوحيدمن

جميعها،مرحمعانيهاوإليهماكلها،الحسنىالأسماءمدارعليهحا

.القيومالحي:اسموهو

عنهايتخلفولا،الكمالصفاتلجميعمستلزمةالحياةفإن

حياةاكماطتعالىحياتهكانتفإذا،الحياةالضعفإلامنهـاصفة

وبهذا،الحياةكمالنفييضادكمالكلإئباتإثباتها[ستلزمواتمها

)1(

)2(

)3(

)4(

ود(.)ظمنساقطهاإلىيا..،.إ"رحمتك:قولهمن

أو".)1)ق(:

وافظر046(،)ص/"ا،خارات(":افظر،تيميةابنالإسلامشيحاخماروهذا

406(01)ص/اللفظ!ةإ:الحخاهيو"معجم:ا)4/1418(،الحصنفعندشأتيما

فيوالض!اء073(،)1/:والحاكم)24!3(،رقمالئرمذياخرجهحديثلفظ

الرمذي:قال-عنهاللهرضى-أنسحديثمنوكيرهم"3(.)6/"المختارة،:

كريب!.حديثا)هذا

)1/905(،:الحاكمأخرجه-عنهالله-رضيمسعودابنحديثمنشاهدوله

الحاكم.وصححهيا
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والبصرالسحعصفةتعالىلهالاثباتأهلمتكفمواثبتالعقليالظريق

.الكمالصفاتوسائروالكلام)1(والقدرةوالإرادةوالعلم

القائمفإنه،!درتهوكمالغناهكمالمتضحنفهو؛القيومواما

غناهكصالم!وهذا،الوجوهمنبوجهئقحمهمنإلىيححاجلابنفسه

وهذا،بإقامتهإلالحيرهقيامفلا،ليرهالمقيموهو،سواهعمابنفسه

والغنىالكمالصفاتالاسمانهذاذفانتظم،وعزلهقدرلهكمالم!

مناسمبكلمستغيثبهماالمستغيثفكأن.التامةوالقدرةالتام

بهذينالاستغاثةولىفما،صفاتهمنصفةوبكلتعالىالربأسماء

وإنالةاللهفاتهـاغاثةالكرباتتفريجمظنةفىتكودنانالاسمين

هالطلبات

سيءلاتعالىالربصفةهيبهاالمستغاثالرححةالنوالمقصود:

")2(بعزتك"أعوذ:قولهفىبعزتهالمستعيذانكما،مخلوقاتهمن

عبادهبهايعزخلقهاالتيبعزتهلا،صفتهه!التيبعزتهمسـعيذ

"أعوذمج!:النبيقولأذالسنةاهلقوليقرركلهوهذا.المؤمنين

غير-وتعالى-تبارككلماتهانعلىيدلنالثامات")3(اللهبكلماب

ملائكته:عنحكايةتعالىقولهوأما.بمخلوقيستعاذلافإنه،مخلوقة

الصفةرحمةفهذه7[:]كافىوعلما<قخحآتهكلىوسخت>!لحا

<)4(لثئجصوسعتخمىالى>:تعالىقالكما،شيءكلوسعتالتي

علحهسعةأنكماشيء،بكلتعلقهاعموموسعتها156[،؟]الأعراف

."!القوة:ود()ظ(1)

.2907/تخريجهسجأقي)2(

.2907/تخريجهسيأقي)3(

)ق(.فيليستالايه)؟(
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.معلومبكلتعلقهعحوئمتعالى

افصل

ايضا.نوعانفكذلكالبركةواما

"بارك"،منهاوالفعل،وتعالىتباركفعلههيبركةأحدهما:

والمفعولط،تارة"في"وبأداة،تارة"على"وبأداة،تارةبنفسهويتعدى

بجعلهمباركافكانب،،)ظ/؟12كذلكجعلماوهو"مبارك"منها

تعالى.

والفعل،والعزةالوححةاضافةإليهأأ(تضافبركة:الثانيوالنوع

وجل،عزلهإلايصلحولا،ذلكلغيرهيقاللاولهذا،"تبارك"منها

المشح:قالكحاالحبارك،ورسولهوعبده،المتباركسبحانهفهو

وعليهفيهاللهباركفمن)2(31[ت]صريم<كضتماأتنمباركأوجعلى>

.المباركفهو

بقوله:نفسهعلىاطلقهاكحاتعالىبهفمختصة"تبارك"صيغةواما

وهوعلىأفملكبيدهألذيتجرك>،[3؟:]الأعرافإ*ة*!<العالمينربأدثهشارك>

،[1لح:]الحؤ!خون<اتجلقينأحسنأدئهكلفتبارك>[1:لحلك]<ولا%قديرشىشكل

!إلةلساعهعلموعند!بتنهما!ماواالا!ضوت!ل!دمئكلذى!تجاركم!

عتد-<علىألفرقانففلألذي>تبالصك5"[،:الزخرفأ<إش"أترتجعون

أ[،0:]الائرقان<ذلكمنض!يملكجعلشأنلذيتبالصك>أ[،.]الفرقان

61[ه:]الفرقانجم!جا<السماجعل!لذ!شارك>

)11

)21

أ."ااتصاف،منود،:أظ

"فما".أف(:
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تطلق،،بهمختصةعليهجاريةالقرآنفياطردتكيفتراهاافلا

،ونحوهوتعاظمكتعالى،والمبالغةالسعةبناءعلىوجاءت،غيرهعلى

العلوكمالعلىدالهوالذي"تعالى"بناءعلى"تبارك"بخاءفجاء

وسعتها.وعظمهابركتهكمالعلىدال"تبارك"فكذلك،ونهايته

اخر:وقال".تعاظم:"تبارك؟السلفمنقالمنقولمعنىوهذا

كثر:غيرهوقال.منهكلهافالبركة،قبلهمنالبركاتتجيءانمعناه

وقيل:.بهمورحمتهرافتهاتسعت:وقيل.حلقهإلىوإحسانهخيره

قيل:هناومن.وافعالهصفاتهفيعنهوتعالىشيءكلعنتزايد

.الطهارة)1(والقدس،تقدستبارك:وقيل،وتعاظمتعالى:معناه

ارتفع،تبارك؟وقيلشي-.كلفييباركباسمه:ايتبارك:وقيل

تكتسبالبركةايتبارك:وقيل)2(.البغويذكره،المرتفعوالمبارك

ثبتمعناه:وقيل.بركةبكلجاء:عباسابنوقال.بذكرهوتنال

.-ايضا-البغويذكره،يزالولايزللمبماودام

ولا،ودوامهالخيركثرةب()ق/164البركةان:اللفطةوحقيقه

يدورالسلفوتفسير،وتعالىتباركمنهوفعلاوصفابذلكاحقاحد

معنىباللفظةالاليقلكن،متلازمانوهماالحعنيين،هذينعلى

وتعاظم.وتقدستعالىمثللازمفعلفانه،الفعللاالوصف

قدوشاولاعالاغيرهجعلانهمعناهاليس)3(الالفاظهذهومثل

نف!فيمعناها!انما،بوجهاللفطيحتملهلامماوهذاعظيضا،ولا

لا"تبارك"فكذلك،نفسهفيالمتقدسالمتعاليفهوإليهنسبتمن

إوالطهر".أق(ة)1(

)2/165(.التنؤيل":إمعالمفي21(

المعنى.ف!غير)ق(منسقطت31(
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لفطاالاخرمناحدهماواين،غيرهفيأباركمعناهايكونانيصح

بمعنى:"تبا!ك"فسرمناذفعلمتمتعد،وهذالا!مهذا،ومعنى

لوازممنهذاكالنوانمعناها،ئصبلمغيرهفيوبا!كالبركةالقى

صفاتكثرةوالحجد.مجد،بابمنفتباركمتباركا،تعالىكونه

ولماا،وأنعماعطىبابمنوبادك،والفضلوالسعهوالكحالالجلال

منفسرمنفسرعكسغيرمناللازمأيستلزمذلكفيالمتعديكان

كلهاالبركةمجيء.فقال،المعنيينلينتظمبالمتعدياللفظةالسلف

نفسه.فيتباركهعلىفرعوهذا،قبلهمنكلهاالبركةأو،عندهمن

اهناكوبينا"،المكي"الفتحكتابفيهذافيالقولاشبعناوقد

بركتهعليهالقىومنالححبادكأأ"،فهو،ومنهتعالىلهكلهاالبركةان

مباركا،وبيتهمباركا،ورسولهمباركا،كتابهكانولهذا،الحبادكفهو

القدرفليلة؛مباركةغيرهاعنواختصهاسرفهاالتيوالامكنةوالازمنة

وصفهااالشاموارض،مباركالاقصىالحسجدحولوما،مباركة

ع!ماالئبيقولوتدبرخحسة)2(،اوكتابهمنمواضعاربعةفيبالبركة

مناانصرافهعند"صحيحه")3"فيمسلمارواهالذيثوبانحديثفي

ااذاياتباركتاللامومنكالسلامأنت)ط/!112("اللهئم:الصلاة

نوعيجمعتكيفالكريمةالألفاظهذهفخأمل!الإكرام"،الجلالى

لفظبابلعوالتمجيدالحمدوثناء،والسمبيحالتنزيهثناء:اعنيالثناء،

له)فالسلام(،السلامومنهالسلامانهافأخبر،معنىواتحهواوجزه

وان،بالسلامتعالىوصغهفيهذابيانتقدموقدوملكا،وصفا

)1(

)2(

)3(

.،!كلحباا"؟دةياز(قو)،!ركلصباا":(د)

الخبلي.رجبلابن39(-19ص/)"؟الشامففائل9انظر

)195(.رقم
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)الحصد(وكذا،سلامكلهاواسصائهوافعالهجلالهونعوتكمالهصفات

منيجعلالذيوهو،ذاتهفيالمحمودفهووملكا،وصفالهكله

لهكلها)العزة(وكذلك،عندهمنحمدافيهبهمحموداعادهمنيشاء

منعزومنمنه،اعزشيءلاالذيالعزيزوهووملكا،وصفا

وكذلكوملكا.وصفالهكلها)الرحمة(وكذلك.لهفبإعزازه)1(عباده

خلقهمنشاءفيحنيباركالذيذاتهفيالمتباركفهوالبركةأ(أأق/65

*لأ(-فيالعمايصدبأدده>فتبارث:مباركابذلكفيصيروعليه

آلساعهعغوعند!تئنهماوما!الأضضؤت!ملأله!لذيوتارك>،6[؟.]غافر

[85:الر!حرف1<!*فيترخعونوإلحه

حواشيهاول)2(منالدنوالعلماءمعارفغايةنماهـ؛بساطوهذا

إلىواقربهم،باللهالخلقاعلمقالفكماذلكوراءماماو،واطرافه

علىأثنيتكحاأفتعليكئنا!أحصي"لا.جافاعندهوأعظمهم،الله

لربي1صحاجذ"فأخر:الطويلالشفاعةحديثفيوقال")3"،نفسك

لغم:والهمدعاءوفي")4(،الاناحسنهلابمامحامدهمنعليفيفتح

علمتهأوكتابكفيأنزلتهأونفسكبهسميتلكهواسمبكل"أسألك

دلهأنعلىفدل(،")عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأؤخلقكمناحذا

دوذ)6(عندهالغيبعلمفيبهااستأثروصفاتاسماءوتعالىسبحانه

بالعجزالاقراروحسبنا.مرسلنبيئولامقربملكيعلمهالا،خقه

)1(

!21

!31

!4(

)5(

!61

ود(.أظمنساقطهناإلى."..العزة"وكذلك:قولهصن

"اهل".أق(:

1/492.تقدم

1/492.تقدم

1/392.تقدم

إ.غيبه"فى)ق(:
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عثه،نجفوولافيهنغلوقلا،ذلكمنفيهلناذنماعندوالوقوف

التوفيق.وبادته

الامرتأكيدفيلحكحةماوهو:والعشروذالوابعالسؤالىوأما

تعالى:قولهفيعليهالصلاةدودطبالمصددى!دالنبيعلىبالسلام

.[ه6ت]الاحفىاب*3أ<؟%لى6قتمليماوسامواعلئسهصهلوأ>

اختلفتوإن،والسلامالصلاةعلىواقعالتاكيدان:فجوابه

وصلاة،عليهبصلاته)1"الايةأولىفيأخبرسبحانهفإنهالتأكيد،جهة

الملائكةعنمخبزا"إن"بحرفالاخبارلهذامؤكذاعليهملائكته

فماذا.والاستغراقالعموميفيدوهذا،إليهالمضافالجمعبصيغة

،الشأنهذاملائكتهوعندالدهعندع!بوشأنهانالنفوساسخشعرت

]تنبيهها[)2(يكفيبلبها،تومرلي!وإنعليهالصلاةإلىبادرت

الأمر،تأكيدإلىتحتجلمبهاأمرلتفاذا،إشارةبأدنىإليهاوالاشاىه

فيوملائكقاللهموافقةإلىوسارعتبادرتالامومطلقجاءإذابل

الفعلتأكيدإلىيحتجفلمعليط،وسلامهاللهصلواتعليهالصلاة

الأموحيزفيوجاء،المعنىهذاعنالسلامخلاولمابالمصد!،

المعنىتحقيقعلىليدلبالمصدر،تأكيدهحسنالخبردونالمجرد

فيالتكريرحصلكماأ3(،تكريرهمقامالفعلتأكيدويقوم،وتثبيته

ومصدرا،فعلاالسلامفيالتكريرحصلفكذلكوطلئا،خبزاالصلاة

)1(

)21

)31

.ا[الاول"فب:()ق

،.ا(المخيريهصنوالمثبتا[إتبجهاود(:و)ظ،"تفسيرها"أدتى(:

."تقريره9:(أق
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أعلم.ب()ق/165واللهجداعبديعفإنهفخأمله

فيالعحيجةوالحكمالأسرارمنالايةهذهفيمابعصذكرناوقد

منفيهواتينا"أ1"الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةشأن"تعظيمكخاب

الححد،ولله،غيرهفييوجدلامحارحلةادناهايساويبماالفوائد

.الواحدةالنكتةهذهعلىفلنقتصر

فصل

تقديمفيالحكمةماوهو:لعشر!ن1والخامسل1السؤ!أما

وقعتوهلا؟عليهالصلاةقبلالصلاةفيلمجموالنبيعلىالسلام

الايه؟.فيبهاللهبدأبحاالبداءة

صفخاعنهالاضرابينبشيلاشأن،له-ايضا-سؤالفهذا

قدمهمالتقديمالتحريشديدكانلمجحموالنبيب()ظ/125عوتصئحيته

بما"نبدأ:وقالالسعيفيبالصفابدافلهذا،بهبدأبحاوالبداءةالده

ولمالوضوء،فيالراسثماليدينثمبالوجهوبدابه"أ2"،الله4بدا

لمالدنيا،فارقانإلىوضوءههذاكانبل،واحدةمرةبذلكيخل

عنهينقلاحديقدرولا،قطمقدفامنهيؤخرولممؤخزامنهيقدم

هذاو!)3"،ضعيفولاحسنولاصحيحبإسنادلاذلكخلاف

)1(

)2(

)31

ع!تلما.الأناميخرعلىالصلاهفيالافهام"جلاءكتابوهو

.1122/ئقدم

)122(رقمداودابوطريقهومن132(،)4/الحسد":9ف!اححداخرجلكن

المضحضةتأخروفه،لمجتالنجيوضوءصفةفييكربمعدبنالصقدامع!

الذ!اعن.كسلبعدوالاستنشاق

و"تمام017(،)1/الأوطار":!نيلانظرواحد،كيروقواهج!د،!ماسناده

أص/88(.[":المنة
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وذلك،الصلاةوتأخيرالسلامتمديمعليهواللامالصلاةفيفوقي

أنا:وهو،إشارةالحالبحسبإليهنشير،الصلاةاسرارمنلسز

عبواديةمعوالاعضاءالجوارحجميععبوديةعلىاستملتقدالصلاة

المصلياعضاءفجميم،العبوديةمننصيبهمنهاعضمفلكل،القلب

أكملفلماوخضوكا،لهوذلأدلهعبوديةالصلاةفيمتحركةوجوارحه

يديبينبالجلوسختمت،حركاتهوانتهت،العبوديةهذهالمصلي

كما،وجلعزلعظمتهوخضوعوانكسارلذللجلوسا-تعالى-الرب

أخشعالصلاة!لوسوكان،سيدهيديبينالذليلالعبديجلس

هذهفيللعبدفأذنوتذللا،خضوغااوأعظمهالجلوسمنيكونما

لله"التحياتوهوالثناء،انواعبأبلغوتعالىتباركاللهعلىبالثناءالحال

يحيوهمأنملوك!معلىدخلواإذاوعادتهم"،اوالطيباتوالصلوات

أحقاتعالىوالله،عليهموثناءلهمتعظيمالتحيةوتلك،بهميليقبحا

"التحميات:قولهفيالعبدفجمع،خلقهمنأحداكلمنوالثناءبالخعظيم

وصفالهدلكانواخبر،اللهعلىالثناء)أ"انواع"والطيباتوالصلوات

،لغيرهلاوحدهلهيصلىالذيفهو،للهكلها""الصلواتوكذلكوملكا،

طيباتفكلماته،لهكلهاوالافعالالكلماتمناكفها"الطيباب"وكذلك

إليهالطببوالكلم،طيبإلاإليهيصعدلاطيبوهو،كذلكوأفعاله

أ()ق/1166،ووصفاملكاله،وإليهومنهله)2(كلهاالطيباتفكانتيصعد،

)3(مشتملةوالصلاةومنتهاها،مصعدهاهـإليهوابتدا!فها،مجيئهاومنه

الترتحب.عدمفيهاأحاديثعدة92()1/:""الدرايةفيالحافظوذكر

)ق(.منساقطهخاإلى.!.احد.كل"من:قولهمن)1(

الى(.!ساقطهناإلى"...كذلك"وأفعاله:قولهمن)2(

"تش!مل".)ق(:)3(
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والعملىيصعد،إليهالطثوالكلئمطيب،وكلمصالجعملعلى

اللهإلىرفعهاوقتالصلاةانتهاءعئدهذاذكرفنالسب،يرفعه3الصا

شأنإلىالخفت--تعالىالربعلىالحناءبهذااتىفلمالعالى،

سلاماتمعليهفسلم،يديهعلىالخيرهذاحصلالذيالرسول

أصحهوهذا،والبركةبالرحمةمقرونا،للاستغراقالتيباللاممعرف

.المقامهذافىواللامبالألفعليهتبخلفلا،عليهالسلامفيشيء

الصالحين،اللهعبادسائروعلىنفسهعلىالسلامإلىانتقلثم

خعمئم،يعولبمنلم،بنفسهيبدوالانساذهملانها؛بنفسهوبدا

أولهيالتيالحقبشهادهالتشهدوهو،الاسلامبعقدالمقامهذا

والتشهد.الثناءكملوعندها،واخرهالامر

يجمعفالتشهد،والطلبالدعاءوهوآخرنوعإلىانتقلثم

والاول،والمسألةالطلبودعاءوالخير،الثناءدعاءالدعاء؛نوعي

ومصلحته،العبدحظوالثاني،ووصفهالربحقلانهالئوعينأشرف

اعطيماأفصلأعطيتهمسألتيعنذكريشفله"منالاثر:وفى

واكملهاعوديةالجاداتاتمالصلاةكانتلمالكن")1"،السائلين

إلىالمصليانتقلثم،لفضلهمنهماالاولوقدم،النوعانفيهاشرع

وأنفعهوأجلهبأهمهفبدأ،والمسألةالطلبدعاءوهو،الثانيالنوع

والدارمى:"،غريبحسنحديثهذا9:وقال)2692(رقمالترمذياخرجه)1(

ضعيف.العوفيعطيةوفيه-أعنهالله-رضيالخدريسعيدابىحديثمن(3533/)

أفعال!خلقفيالبخارجمماخرجه-عنهالله-رضىعمرحديثمنوجاء

إيرادهالجوريابنعلىوردحجر،ابنالحافطوحسنه161(،)ص/العبادإة

.323()2/:داالشريعةتنزيه9انظر،"الموضوعاتإفي

.-عضهماللهرضي-وحذيفةجابرحديثمن!روي
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ادعيةاجلمنوهو،!صرسولهعلىالدهمنالصلاةطلبوهو،له

شأن"تعظيمكتابفيذكرناهكما،واخرتهدنباهفيلهوأنفعهاالعبد

أ()ظ/126مقدمةجعلهالداعيانايصاوفيه!س!")1"،النبيعلىالصلاة

فيالحعنىهذاإلىغ!يه!النبياشاروقد،لنفسهوطلجهاحاجتهيديبين

حديبف!وكذلك"!7(،إليهاعجبهالدعاءمنليتخير"ثم:قوله

ثئم،عليهوالثناءأدلهبحمدفليبدأأحدكمادعا"إذاعبيد:بنفضالة

اولهمنالتشهدجاءكيففتأمل")3(،ليدعثم!النبصيعلىليصل

هوهذافضالةفحديث،انخظامأحسنلهمنتظفالهذامطابقااخرهإلى

منأعلىوسلامهاللهفصلوات،وبينهواوضحهاالمعنىلناك!ضفالذي

للعالحين!حمةوجعله،نعمفعلينابرسالتهواتم،دينهلنابهاكمل

الكافرين.علىوحسرة

فصل

فيب()ق/166الحكحةما:وهووالعشرونالساداسالسؤالوأما

؟.الغيبةبصحغةو[لصلاةالخطاببصحغةوقععليهالسلامكون

نأاللهمنلوسؤطلبعليهالصلاةفإن:تقدمممايطهرفجوابه

صل"اللهم:يقاللاإذ؛الغيبةلفظإلافيهايحكنفلا،عليهيصلي

لهتنزيلأالحخاطبالحاضربلفطفأتىاعليهالسلامواما"،عليك

)2(

)3(

.(2!4-642/)صش"مفهالأاجلاء"

-.عنهالله-رضيمسعودبنعبداللهحديثمن)204(رقممسلماخرجه

44(،)3/:والخسائى)3477(،رقموالترمذي(،)1481رقمداودابواخرجه

بخحوه.023()1/:والحاكم092(،)5/"الإحساذا[أ؟حباذوابن

والحاكمحباذابنوصححه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

مسلم.شرطعلى
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إلىاحبكانلما!ي!انه:وهيجدا،بليعةلحكمه،المواجهمنزلة

وكانت،واقربمنهابهواولى،جنبيهبي!التينسفسهمنالمؤمن

عظيغ!بلابحيثقلبهفيموجوداالعلميومثالهالذهنيةحقيقته

القائل:قالكما،سخصهإلا)1(

تغ!بأ2"!فأينقلبيفيومحواكفميفيوذكركعينيفيمثالك

حاضزاكاذوإنوغيرهحفا،الحاضرفهوالحالبهذهكانومن

والحضورالمواجهةخطابخظابهفكاذالجناذ،عنكائبفهوللعياذ

المعاينالعواجهمنزلةلهتنزيلأ،الغيبةسلاممنأولى،عليهبالسلام

القلبفييبقىلابحيثاجزائهجميعفيوخلوله،القلبمنلقربه

وسطهيرىقلبيعنشقلو:قيلدما،فيهوذكرهومحبتهإلاجز!

هذكرك

تستنكرولا،،اللهرسولمحمداللهإلاإلة"لاشطرفيوالتوحيد

ولهذا،يراهكأنهحتىعليهوكلبتهالمحبقلبعلىالمحبوباستيلاء

والمشاهدةالحضورخطابيعتمدوذإنمالمحبوبهمخطابهمفيتجدهم

بعديمنعهمفلم،الروحيالقربلكلمال،العيانيالبعدكايةمع

عنفهوطباعهكثالتومنومخاطبتها،الارواحمحادتةعنالاشباح

فيمحبوبهيرىأذاهلهببعضالحبلييلغوانهبحعزل،كلههذا

قيل:كمامنها،إليهأدنىشيءلاالتيروحهبحنزلة31"إليهالقرب

كأ)ق(.)1(سقطت

"المشطرف":فىوالأبشيهي21(،)ص/إ:الححبنداروضةفيالقيمابنذكره)2(

."...إخجالك:اولهلكن!نسجةبلا؟7()1/

.!والبعد":()ق)3(
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إنيوعياناظريعنوبعيدابقلبيالزمانمدى!1(مقيمايا

)2(دانيكلمنإليأدنىفهياراهال!ستكنتإنروحيانت

!:اخروقال

ديارة)3(عليبعدتوإنمنيوالحشاالجوانحبينثاوئايا

.اروحهمنوأقربإليهادنىانهئرىحمتىالمحبةشأنليلطفوإنه

بذلك:تلمأبياتمنولي

نائيااعييهمنكانوإننفسهمنالصحثإلىوأدنى

سالياالهيكونفأدىهكذاحبهمعكانومن

بمحيوبها)4(المحبيغيبحتىسلطانهاويقهرشصانهايلطفثم

ههناومن،بنفسهيشعوولابمحبوبهإ،يشعوفلاأ(أ6)ق/لانفسهعن

التمييز،وضعفالواردقوةعنمصدرهاالتيالصوفيةالشطحاتنشات

علعهاوعزل،لهالحكموجعل،العلمعلىالحالفيهاصاحبهافحكم

الحالسلطانعلىالعلمحاكمفمهاالمحفوظونوحكم(،)البينمن

لاافإنه،عليهحاكماالعلميكودلاحالكلانوعلمواأب(،أظ/26

المقهورالحغلوبئساكنكحاإلا،إليهيسكنولابهئغترانينجنن

)1(

)2(

)3(

أ؟(

)3(

أق(:"طول"01

اوله:لكن،نسبةبلا21()ص/":المحبينروضة)1فيإ-أيضا-القيمابنذكره

إوجناني".خاطريفيمقيما"يا

نسبة.بلا21()ص/"ةالمحبين!روضةفيالقيمابنذكره

01""المحبوب.()ق

ي!."ال!بين:()ق
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الذينالقوممنالكملحالوهذه،دفعهعنيحجزمماعليهيردلحا

احوالهمعواصفثتطفىءفلم،المعاملةواحوالالعلمنوربينجحعوا

منوراءهماإلىالترقيعنعلمهمبهميقصرولم)1(،علمهمنور

ومن.الطائفتينعلىحكلامفهولاءوالإحسسان،الايمانمقامات

لهعلملابحالمغروراوفيهلهنفوذلابعلمفمحجول!عداهم

مجيب.قريبإنهفضلهمنالسمسؤولوالله،فاسدهمنبصحيحه

بعلمه،حالهفيفيتصرفالحالعلىالعلمئحكممنفالكامل

منلاالفاسد،منالصحيحبهيحيزالذيالنوربمنزلهالعلمويجعل

وافقفماوميزانا،عليهمعياراالحالويجعلبالحالالعلمفييقدح

هذافيالضلالاضلفهذا،ونفاهردهخالفهوما،قبلهالعلممنحاله

أوصىوبهذا،حكمهإلىوالرجوعالعل!متحكيمالواجببل،الباب

اعطمالعلمعلىوحرضوا،كلهمالطريقشيوخمنالعارفون

والحهالك،الغوائلمنعنهالمجزدالحالفيبمالعلمهم،تحريض

!ص!تقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله

فصل

علىالئناءورودفيالحكمةما:وهووالع!شرونالسابعل1لسو1واما

الذيالمخاطبهو--لمعبحانهكونهمعالغيبةبلفطال!تمث!هدفيالله

غائبا؟.كونهمعالحطاببلفطلمج!النبيعلىوالسلامالعبد،يناجيه

اسمائهإلىمضافايجيءماعامةاللهعلىالاءان:فجوابه

الطاهر)2"الاسمذكريتقدمانإلاالضمير،دونالطاهرةالحسنى

."أعمالهم9:(ق)(11

.()قمافيلش(2)
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دئه>تجم:الحصلىقولنحووهذاالمضمر،1بعدهفيجيء

ألرخناا*؟اآلمح!تربدلهئحضدكأ-لىصصأليحمى

وفي"،العظيمربي"سبحان:الركوعفيوقوله3-!(،إصالرصص

الثئاءتعليقاذالسر:منهذاوفي"،الأعلىربي"سبحاذالسجود:

ونعوتالكمالصفاتمنمعاني!الضمنتالماهوالحسنىباسمائه

يحنيالذيالمعنىعلىالدالالظاهربالاسمفأتى،الجلالب(16)ق/لا

إذاولهذا،بذلكلهإسعارلاالضميرولنظ--تعالىعليهوي!جلهبه

مقروناالظاهربالاسماتىالمواجهةيخطابعليهالثناءمنلابدكان

رفعفيقولهنحو،والصفاتاي!سماءجميععلىالدالةالجمعبصيم

ذكراعلىاقتصروربماالحمد"،لكربنا"اللهم:الركوعمنرأسه

جدا.المنزعلطيففإنهفتامله،المعئىهذاعلىلفظهلدلالةتعالىالرب

"اللهم"بلفظوالطلبللثناءالمتضمنالدعاءصدركيغسوتأمل

خلقتنيأنتالاإلةلأربيأنتللهم"1الاستغفار:سيد)1(فيكما

بلفظمصدزاالمجردالدعاءوجاء،الحديث")2(.ء.حباكوأنا

147[!عحران]ال<ذدؤبنالناغفرربخا>:المؤمنينقولنحو"الرب"

و!رل23[،:]الاعرافأنفسنا<>رباظقنا-:السلامعليه-آدموقول

ا16[،:]القصصد<فاغفرنفسىظلضتنيرب>-:السلامعليه-موسى

به-لطمالتسأغساسبرأقبرسأعوذذلرب>-:السلامعليه-نوحو!ل

وكاذ!4[،]هود:أ(*شلحنسرينمنأسننوترحقنىدتغنرأالإصل

لي")3"ءاكفزربلياكفر"رفي:السجدتينبينيقولعطي!النبي

)11

)21

)3(

)ق(.ل!ستفي

.-عخهاللهرضي-أوسبنشدادحديثعنوكيره)6063(رقمالبخاريأخرجه

-9"(الارقمماجهوابن231(،21/:والخسائي)74"(رقماداودابوأخرجه
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وإحسانهقدرتهالمتصننةبربوبيتهيسألتعالىاللهان)1(:ذلكوسر

يجبماإثبابالمتضمنةبإلهيتهعليهويحنى،امرهصلاحوإعبدهوتربيته

تجدهاالقرانطريقةوتدبر.الحسنىوالأسحاءالعلىالصفاتمنله

لك.ذكرتكما

لا-وقع-حيثالقرانفيوهو،امثلةمنهذكرنافقدالدعاءفأما

.الربباسممصد!اإلايجيءيكاد

وأعظم،الحسنىبالأسحاءفمصدر-وقع-فحيثالثناءواما

جاء،حيحث(حردده>نحو:جلالهجلاللهاسمبهئصدرما

،[18،:]1!مافات<العزِرل!!قيستن>:وجاء،<للهفسحجحن>:وفحو

وقعت،حيث[1]الحشر:<الأرضى!وماالسصؤت!مادثهسبع>:ونحوه

فتبارك>-[54:]الاعراف!(وشالفلميندبددهتبا!ك>:أ(127)ظ/ونحو

علىألفرقانففلالذ!طتباهـكو1[،؟]الصؤموذ:<إ%أ(لح!قينأخممس!أطه

.ونظائره،[1تالفرقانأ(عتد

الث!ما<منألزذعتنامالحدص!شاثلهف>:الحسيحدعاءفيوجاء

رأيتولا،سواهالقرانفييجىءولمالأمرينفذكر114[:المائدةأ

كمالعلىدالعجع!سروتحف.عليهنبهولالهذاتعرضىاحدا

كان)2"السؤالهذافإن،لهوتعظيمهبربهالسلامعليهالحسيحمعرفة

أالت!ما!منما!دعيئناينزلأندئبى!مخطيعهل>:لهقومهسؤالعقيب

نايليقلامماهذاا(>ق/168انوأعلمهمباللهفخوفهم112[:][دحائدة

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-حذيفةحديثمنويخرهم

شاءإ.إن9)ق،:

الدعاء".9)ق،أ
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وخافالطلبفيعليهالخواقلما،يردهانالايماوأنعنهئسأل

السؤالبدأسألوا،ماإلىيجابوالمإذا!شكيداخلهمأذالحسيح

ففي،وصفالهأسمائهبجميعاللهعلىالثناءعلىالدال"اللهم"باسم

المثخىربهلأسماءالذاكوالحامدالمشيبصورةتصورهذلكضمن

هوإنحاالحاجةهذهوقضاءالدعاءبهذامنهالمقصودوان.بهاعليه

قدرلهشواهدويظهرالاءهويذكربهويمجدهبذلكالربعلىئثنيأذ

ازيادةمنبذلكفيحصل،رسولهصدقعلىبرهاناويكون،وربوبيته

فيه،كالعذرويكون،الطلب!عهيحسنامراللهعلىوالثناءلايمان

يدعىالذيالربواسم،بهعليهجمعنىالذياللهاسم:بالاسمينفأتى

ولااالعجيبالسرهذأفعامل.الامرينمقامالمقامكانلحابهوئسشل

كتابه،فييشاءمناللهيؤتيهالذيالفهممنفإنه،فهمككهيخب

الحمد.وله

فيسرهذكرنافقد؛الخطاببلفط!م!النبياعلىالسلامواما

قريب.بهفالعهدهذا،قمبلالذيالوجه

افصل

احدهما0؛سؤالينتضمنفقدوالعشرونالثامنلى1لسؤ1وأما

معرفا؟.كانلم.والثاني؟الصلاةاخرفيالسلامكونفيالسرما

عبادةلكلاللهجعلقدفإنهبه،الصلاةاختتاماما:والجوأب

التحللوكذلك،بعدهومابالرميالحبئمن111"فالتحللمنها،تحليلا

كماالصلاةمنتحليلاالسلامفجعل،الغروبابعدبالفطرالصوممن

)ظ(.منسقطتفالتحلل""منها)1(
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هناتحريحها")1(التسليموتحليفهالتكبيز1داتحريفهاع!:النجيقال

بهيخرجالذيبابهاوتحليلها:إليها،منهيدخلالذيبابهاهو:

لحكمة،الخروجباب)2"والتسلبم،الدخولبابالتكبيرفجعلمنها،

هذامحاسنبتأملنفسهوالزمالنهعنعقلمنيفهمها،بالغة)3"بديعة

وبدائعه،واسرا!هحكمهاستخراجفيفكرهوسافر،العظيمالدين

يعلمحتىالاشمباحبمجرديقنعفلم،والإلفالعادةعالمعنوتعرب

خلؤاولاسدىثحيشئايشرعلمتعالىاللهفان،الا!واحمنبهيقومما

والاسرارالحكممنبهوامرشرعهماطوايافىبل،بالغةحكم!من

القل!ثفيسجد،وراءهماعلىفيهالناظربهيستدلماالعمولتبهرالحي

وإذعانا.خضوغا

الشواغل،عنتخلىقدالمصفيكانلما:التوفيقوياللهفنقول

للدخولوتهيأ،زيننهواخذوتطهر،العلائقجمبعوقطعب()ق/168

العبيددخولعليهيدخلانلهشرح،ومناجاله-وجلعز-اللهعلى

يدكلفطابلغلهفشرحوالاجلال،بالتعطيمفيدخل،الملوكعلى

مناللفطهذافيفإناكبر"،"الله:قولوهو،المعنىهذاعلى

ب"من،المجرورالمحذوفجانبفيوالاطلاقوالتخصيصالحعطيم

يقوملااللفطهذاغيرانالصوابكانولهذا،غيرهفييوجدمالا

اهلمذهبهوكما،يهالاالصلاةلخعقدولامعناهيؤديولا،مقامه

2(لا)5رقمماجهوابن)3(،رقموالترمذي)61(،رقمداودابواخرجه)1(

-.عنهاللهرفي-عليحديثمنوكيرهم

وغيرهم.والحاكمالسكنوابنالترمذيقواهوالحديث

)د(.منساقطهناإلى.".هنا.،تحريمها:قولهمن)2(

)ق(.فيلجست)3(
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والحقصود،معخاهواستشعار،اللفظهذافجعل.الحديثوأهلالمديخة

استشعرإذافإنه،منهربهعلىالعبديدخلالذيالصلاةباب:به

فيقليهيشغلىانمنهاستحيابالباليخطرماكلمناكبراللهانبقلبه

مؤدئاولاأكبر""اللهلحعنىب(12أظ/لأموفيايكوذفلا،بغيرهالصلاة

مسدود.عنهالباببل،بابهمنالبيتأتىولا،اللفظهذالحق

منهاعقلماإلاصلاتهمنالعبديثابلاانه:االسلفبإجماعوهذا

بقلبه.وحضره

بعفوعظه!أ":فيالجوريابنالفرجأبوقالمااحسنوما

إلىانتقلتنزلتهفإذا،الصلاةمنازلمنمنزلاولالقلب"حضور

اولفكان،المخاجاةببابأنختعنهاارحلتفإذاأ2"،المعنىبادية

فييطمعفكيف،القلبلعينالحجابكشفاليقظةضيفقرى

وا؟،كلفيقلبكتبغثيعد،الباديةإلىخرجلامنمكة!3(دخول

فلاوراءهاالرسولفتبعث،عندك)؟(قلبكوليسالصلاةتفجاكفربما

قلب"-بغيرالصلاةفيفتدخل،يصادفه

امتلأوقدأكبر""الله:بلسانهيقولأنيالعبدقبيحانهوالمقصود

يديبينيحضرلاولعله،الصلاةفي")قلبهقبلةفهو،اللهبغيرقطه

بابه،منالبيتوأتىأكبر""الله:حققضىفلومنها.شيءفيربه

منهيدخلالذيالبابفهذا،والخيراتالتحفبأنواعوانصرفلدخل

)1!

)21

)3(

)4(

)5(

454(.)ص/ة"!المدهشكتابفي

".!العمل:"المد!ش"وفى،الاصولفىكذا

فيه.ليسالكلاموبقيةاالمالمدحشفيمامعمتوافقالكلامهاإلى

)ق(.فيليست

وقلبها!"فهو!ق(:وفي،قلبهعلىمستولالثهكير:اي
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النحريم.وهوالمصلي

احدالمتضمنالسلامبابفهومنه،يخرجالذيالبابماو

ومختتماوتعالىتباركباسمهلصلاتهمفحتشافيكون،الحسنىالاسماء

باسمهفأولهاواخرها،الصلاةاولربهلاسمذاكزالمجوذ،باسمهلها

فيمامع،باسمهمنهاوخرجباسمهفيهافدخل)1"،باسمهوآخرها

لانصرافالمناسبة)ق/9116(والحكمةالخاصيةمن"السلام"اسم

يديبينصلاتهفيدامماالمصليفإذ،اللهيديبينمنالمصلي

حمىفيهوبل،يخفرهانأحطيستطيحلاالذيحماهفيفهو،ربه

وتعالى-تبارك-يديهبينمنانصوففاذاوالشرور،الافالصجصيعمن

وجاءه،جانبكلمنلهوتعرضت،والمحنوالبلاياالافاتابتدرته

فإذا،والمحنالبلاءلانواعمتعرضفهو،وج!ندهبمصايدهالشيطاذ

اللهمنحافأعليهيزللميالسلاممصحوئااللهيديبينمنانصرف

يكوناذعليهالنعحةتماممنوكاذ.الأخرىلصلاةوقتإلى

معه.ويبقىلهولدوميستصحبهبسلامربهيديبينمنانصرافه

كافئا،لكانغيرهالتعليقهذافييكنلملوالذيالسرهذافتدبر

؟إ،الرمانأبناءعنديوجدمالاوالفوائدالاسرارمنوفطفكيف

،وحدهاللههوبهالمنعمنفكما.وحدهللهذلكفيوالححد

الثاني،السؤالجواببهذاعرفوقد.وحدهاللههوعليهفالمحمود

"السلام".اسمهعلىدالأليكونمعزفاهناالسلاممجيءوهو

قصدفلولاعيكم"،"سلاممسألةفيالكلامآخرهذاوليكن

المسائلإلىفيهانتعرضولمهذاضخفا.مجلدالجاءتالاختصار

)ق(.منسقطتباسحه"واخرهاباسمه"فاولها)1!
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منها،محلوءةفانهاوممائله،السلامفروعمنالكتبفيالمسطورة

)1(.العالمينربللهوالحمد،هناكمنفليأخذهاأرادهافصن

؟ي!كلمةي

الفواثد،بدائعكتابمنالاؤلالمجلداخرإ:نصهما)!ا(نسخةهامشفي!1(

المعوذتن.علىالكلامفىفواثدةالثانيواول

اهـ."!صحيحهفىمسلم!!وكلا:البدائعمن!الثانيالمجلداول
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المعودتين[]تفسيو

عن،حازمابيبنقي!حدي!من"صحيحه(")1(فيمسلمروى

الليلةانزلتاياتتر"المع!و:اللهرسولقال:قالعامر،بنعقبة

.""الناسبرلث"اعوذ"؟الفلقبرب"أعوذ:قطمئلهنيرلم

)3"عقبهعن،التيميإبراهيمبنمحمدروايةمناخر)2"لفظوفي

المتعوذون"؟بهتعوذمابافصلأخبزك"أ!:لهقال!ي!اللهلرسولان

.""الناسبربأعودو"قل،لفلق"1برلثاعوذ"قل":قال،بلى:قلت

يزيدعن،لهيعةابننا،قتيبةحدثنا)"؟الترمذيوفي)ظ/1128(

"امرني:قالعامر؟بنعقبةعن،رباحبنعليعن،حبيبابيابن

"هذا:قال"صلاةكلدبرفيبالحعوذتينأقرأاذ!ـ!اللهرسوذ

.)5(
."عريبيث

حبيب،بنعبداللهعنداود"ابيو!سننوالنسائيالترمذيوفي

فادركناه،لنا،ليصلي!ال!نبيئنطلبوظلم!مطرليلةفيخرجنا:قال

-قالثمشيئا،أقلفلم"قل"،:قاللمشيئا،أقلفلم"قل"،:فقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)!81(.رقم

لامنسندهوفب251()8/:والنسائي!14(،41/4،)3/لأحمد:اخرجه

.(011)4رقم،الصحيحةالصلسلة9وانظر،الكثيرةب!ثوإهدهيصحلكنه،يعرف

روايةمنمعروفوالحديثالمسند"ا9فيالاولالموضعفيومثلههناكذا

عقبة.عنعبداللهأبيأوعبدالرححنأبيالقاسمعنالتيحي

68()3/:والنسائي،(1)522رقمداودابو-يضا-واخرجه92(،)13رقم

لهيعة.ابنطريقغيرمن

."كريبحنحديث9:المطبوعةوفي،312(الأ/:!الاشراف"تحفةفيوكذا

996



:!ا<أحا-آللههوقل":قالقول؟مااللهرسوليا!قلت"قل("،

جمفيكمراتثلاثتصمح!حينتمسيحين!الحعوذتينب()ق/916

3")1(.شيكلمن

")2".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

ابيعننضرةابيعنالجريريحديثمنايضاأ)3"الترمذيوفي

حتىالإنسانوعينالجانمنيتعوذ!ي!اللهرسول"كان:قالسعيد

سواهما")4(.ماوترلثبهماخذنؤلتافلما،المعوذتاننزلت

."")غريبحسنحديثوهذا،انسعنالباب"وفي:قالئم

!حكانالئبي"انعنها:اللهرضيعائشةعن"الصسحيحين"ا)6"وفي

والمعوذتيناحد"اللههو"قلب:كفيهفينفثفواشهإلىاوىإذا

قالت.جسدهمنيداهبلغتوماوجههبهمايمسحثمجميعا،

به".ذلكافعلانيأمرنيكاناشتكىفلما؟عائشة

،7!
عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،يونس15رواهكذا:قلت

.البخاريذكرهعنها،اللهرضي

كانع!ي!هالبيأ)انعخها.عروةعن،الزهريعنمالأ،ورواه

)2(

)3(

)5(

)6(

ألأ(

2(.05)8/:والنسائي35(،لأ51رقموالترمذي،5()820رقمداودأبوأخرجه

اهـ.،الوجههذامننحريبصحيححسنحديث"هذا:لفظه

)5802(.رقم

351(.)1رفمماجهوابن2(،لأ1)8/:المسائي-أيضا-واخرجه

تحفة9ووالرمذي)ق(منوالمثبت"،غريبداحديث:الحنيرية"9وود()ظفي

.(؟95)3/؟"ا\ضرافا

!(.1رقم)4/1723:ومسلم(،5لأ)48رقمالبخاري

أق(.منلحقطت"عروه"عن
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كختوجخهاشتدفلماأوينفثبالمعوذابنفسهعلىيقرااشتكىإذا

بركتها")1(.رجاءبيدهعليهوأمسحعليهاقرا

حمك!ي!النبي"ان:عنها،عروةعن،الزهريعنمعحر،قالوكذلك

ثقلفلما،بالمعوذاتفيهقبض!الذيمرضهفينفسهعلىينفثكان

شهابابنفسالتلبركتها"نفسهبيدهمسحوبهنعليهانفثاناكنت

ذكره.وجههبهمايمسحثميديهعلىينفث:قال؟ينفثكانكيف

ايضعا.)2(البخاري

لم!صوالنبي،ذلكتفعلكانتعائشةان:ال!صوابهووهذا

نامنهاوطلباسفىيكوننماوذلك،منيمنعهاولميأمرها

فعلتلماأنهافطن،لالمعنىرواهالرواةبعضولعلفلا،-ترقيه

ولا،الأمريندينوفردقيأمرها،كانأنه!صالنبيئ)3،واقرهاذلك

فليسمسترقئا،يكونانرقيفعلىاقرهاقد!يه!النبيكونمنيلزم

علىالمسحهوإنمابهيأمرهاكانالذيولعلالاخر،بمعنىاحدهحا

علىالتنفلعنضعفتلماويده،ل!نفسهالراقيهوفيكون،سدهنفسه

هيقراءتهاغير)4(هذاويكون،بدنهعلىتخقلهاانامرهابدنهسائر

بهامرهاوالذيوهذا،هذاتفعلفكانت،بدنهعلىومسحهاعليه

اعلم.و[دته،رقيظلايدهبنقلىهوإنما

مثفعتهما،عظيموبيان،السورتينهاتينعلىالكلامو[لمقصود

قط،احدعنهمالضشسغنيلاوانهإليهما،الضترورةبلالحاجةوشدة

1(.لأ)4/23:و!سلم)1605،،رقمالجخارجممارواه)1(

.(ألأ23)4/:و!سلم،،لأههوألأه)!3كقم)2،

ود،.)ظمنصاقطالثانيه"واقرها!إلىهنامن)3،

خطأ.وهوعين!9)ق(:()!
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وانالشرور،وسائروالعينالسحردفعفيخاصاتاثيرالهماواذ

حاجفمناعظمالسورتينأ(017)ق/بهاتينالاستعاذةإلىالعبدحاجة

.واللباسوالنرابوالظعامالثفسإلى

،اصولثلاثةعلىالسورتاناشتملتقد-:المستعاذوالله-فنقول

)1(:الاستعاذةاصولوهي

.الاستعاذةثفس:أحدها

به.المستعاذ:والثاني

منه.المستعاذ:والخاك

السورليئ،هاتينإلىوالضرورةالحاجةشدةتعرفذلكفبمعرفة

في:والـاني،الاسـعاذةفي:الاولالفصل؛فصوالللائةلهمافلنعقد

منه.المستعاذفي:اوالثاك،بهالمستعاذ

)ق(.منساقطة[الاستعاذةاصولوهى9)1(

لأ20



الأودالفصل

(ب)ظ/128لتحرزعلىتدلمنهاتصرفوما"عاذلمالفظأذاعلم

إلىتخافهشي؟منالهروب:معناهاوحقيقةوالالتجاء)أ"،والتحصن

يسمىكحا"معاذا"،:بهالمستعاذيس!صىولهذامنه،يعصمكمن

ووززا"."ملحأ

فوضعع!ج!النبيعلىأدخلتلماالجونابنةاذ:الحديثوفي

بمعاذكذت"لقدلها:فقالمنك،باللهأعوذ:قالتعليها،يده

وفيواتحرز،واعتصمألتحىء:"اعوذ"فمعنى")2".بأهلكالحقي

منمأخوذانه:والثانيال!شتر.منماخوذانه:احدهماقولاذ؛أصله

.المجاورةلزوم

الذيللخب!تقولالعرب:قالالستر،منماخوذإنه،قالمنفاما

الواووتشديدالعينبضم"عوذ"بها:استترقدالتيالشجرةأصلفي

"عوذا"،سموهوظفهاباصلهاواسنتربالشجرةعاذلمافكأنهوفتحها،

منه.بهواستجن،منهبهاستحاذبمنعدوهمناستترقدالعائذفكذلك

للحمتقولالعرب:قال،المجاورةلزوممن)3"هو:قالومن

واستمسكبهاعتصملانه"عوذ"؛منهيتخلصفلمبالعظملصقإذا

ولزمه.بهواعتصمبالمعاذ)4(،استمسكقدالعائذفكذلك،به

)1(

)2(

،3(

)4(

!.والنجاة"التخلص)د،ة9!النجاة"،)ظ(:

.-عنهاللهرضي-الساعدياسيدأبيحديثمن(52ه>هرقمالبخاريأخرجه

(.)قمن

به".المسخعاذ9"المنيريه!:!فيالمعاذإ،9:الأصولفىكذا
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مستتراالمستعيذفانمغا،تثتطمهماالاستعاذةوا،حقوالقولان

يلزمكما،ولزمهبهقلبهاستمسكقد،بهمعتصمبهمتمشكبمعاذه

ابوهلهفعرضمنهفهرب،بهوقصده]أ2(سيفَاأأ"عدوهشهوإذااباهالولد

،استمساكاعظمبهويستمسكعليهنفسهيلقيفانه،هربهطريقفي

ومالكه،رئهإلىهلاكهيبغيالذيعدوهمنهربقدالعائذفكذلك

إليه.والتجأبهواستجاربهواعتصميديهبيننفسهوألقىإليهو!ر

هـإنحا،العباراتهذهوراءبقلبهالقائمالاستعاذةفمعنىوبعد،

الالتجاءمرحينئذبالقلبيقومفماوالا،وتف!يموإسارةتمحيلهي

لينوالتذللإليهوالافتقار،الربيديبينوالانطراحوالاعتصام

إلعبارة.بهتحيطلاامر،يديه

فإن،ومهابتهواجلالهوخشيتهمحبتهمعنىإعنالتعـيرهذاونظير

لا،بذلكبالاتصافإلاتدركولا،ذلكوصفعنتقصرالعبارة

تخلقلملعنيننالوقاعلذةوصفتإذاانكاكماوالخبر،الصفةبمجرد

تحصللمبهتشبههاانعساكبحاوسبهتهاقربتهافلواصلا،شهوةله

فيهوزكبتفيهخلقتلمنوصفتهافإذا،قلبهفيمعرفتهاحقيقة

.والذوقبالوجودعوفها

أعلاثمالواو،وضمالعينبتسكين"اعوذ"االفعلهذاواصل

أصلعلى"أعوذ":فقالواالواو،وتسكينالعينإلىالواوحركةبنقل

"عائذ"،:الفاعلاسمفيفقالواإعلالهطردواثم،البابهذا

كما،هحزةفقلبوهافاعلالفبعدالواوفوقعت"عاوذ"،:واصله

)1(

)2(

لما.عدوهعليه"اش!ر:"و"الصخيرية4"إنحده:ود()ظ

)ق(.مندصاقط!!أنشأهص/707:قولهإلىهنامن
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وأصله"،بادله"عيادالمصدرفيوقالوا"لحوخائف"قائمقالوات

تحصنهاولمقبلها،للكسرةياءالواوفقلبوا!"لواذ"،"عواذا"

"مستعيذ"4وقالوا:،الفعلفيبإعلالهاضعفتقدلأنهاحركضها؟

قبلها،العينإلىالواوكسرةفنقلوا!"مستخرج"،"مستعوذ(":واصله

)1".البابأصلعلىياءفقلبتكسرةقبلهاالواوقلبت

كقوله:الفعلهذامنالامرفيوالتاءالسحندخلتفلم:قلتفإن

يل،والمضارعالماضيفيتدخلولم89[ة]الخحل<بالله>فاستخعذ

.؟"و"استعذت("استعيذ"دون،لماللهباو"عذت،"بالله"اعوذ:يقالانلاكثرا

"،بالله"أستعيذ:فقوله،الطلبعلىدالةوالتاءالسين:قلت

أطلب:أي"،الله"استخير:قلتإذاكمابه،العياذأطلب:أي

اطلب:ايو"استقيله"مخفرته،اطلب:ايو"استغفره"،خيرته

فإذاالمعاذ،منالمعخىهذالطلبإيذاناالفعلفيفدخلت،إقالته

منهطلبلأنه؛منهطلبماامتثلفقدبادفه"،"أعوذالمأمور:قال

طلبوبين،و[لاعتصامالالتجاءنفسبينوفرقط،والاعتصامالالتجاء

أتىباللهمعتصفاملتجئاهارئاظ/9112(9السمسشحيذكانفلحا.ذلك

فتأمله.،ذلكطلبعلىالدالالفعلدونذلكعلىالدالبالفعل

"،الله"أشحتغفر:فقال"،الله"آستغفر:قيلإذامابخلافوهذا

كان"الله"أستغفر:قالفاذا،اللهمنالمغفرةيطلبانمنهطلبفإنه

هذاأرادوحيث.لييغفرأناللهمنأطلبالمعنىلانممتثلا؛

ا"،بادله))أستحيذ.فيقول،يالسينيأقيأنضيرفلاالاستعاذةفيالمعنى

الاعتصامنفسغيرمعنىهذاولكنيعيذني،أنمنهأطلب:أي

قبلها".للكلسرةياءالواوقلبت!ثمولعلها:،اضطرابوفيهاالعبارةكذا)1(
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وخبزه،بربهوعياذهحالهعنمخبر:فالاول+إليهوالهربوالالتجاء

ناريهمنسائلطالحب:والثاني.يسعيذهانوطلبهسؤالهيتصمن

اكحلى.الأولفحال،تسعيذنيانمنكاطلب:يقولكأنه،يسعيذه

الشيطانمنبالله"اعوذ:الأمرهذاا!تثالفيع!يمالنبيعنجاءولهذا

")2(وفدرتهاللهبعزةو"أعوذ")1(-التاماتاللهبكلماتو"أعوذ،"الرجيم

الفلق(بربأعوذ>:يقولانإياهاللهعلمهالذيابل،"استعيذ"دون

البديعة.الحكحةهذهفتامل"استعيذ("،دونلنا!ط(بربأعوذ>

به،والحأمورالأمربلفظالامرهذاامتثالجاءفكيف:قلتفإن

فيول<لنا!طبربأمحصذ>قلو<،الفلقبرباأعوذ>قل:فقال

امخثالهفإن"،اللهسبحانو"قل،لله"الحمد"قل:قيلإذاانهومعلوم

"؟.اللهسجحان"قل:يقولولا،الثهوسجحان،لله"الحمد:يقولاذ

عجمالنجيئعلىكعببنأسبىاوردهالذيالسؤالهوهذا:قلت

"صحيحه")3(:فيالبخاريقال.لمج!ع!اللهرسولعنهواجابهبعينه

"سألت:قالزر،عن،وعبدةعاصمعن%،سفيانثنا،قتيبةحدثنا

:فقال،!ي!اللهرسولسألت:فقال،المعؤذتينعنكعببنأبي

!".اللهرسولقالكماانقولفنحن،فقلث"لي"قيل

لبابآ،ابيبنعبدةثنا،سفيانثنا،عداللهبنعليحدشاقال)4(:ثم

)1(

)2(

)3(

)،(

.-عهاالله-!ضيالسلحيةحكيمبنتخولةحديثمن)2758(رقممسلمأحرجه

عنه-اللهرضى-العاصابيبنعثماذحديثمن)20221،رقممسلماخرجه

داودوأبو(،70917رقم435)92/؟اححدوأخرجه،"اللهبقدرةأعوذدا:بلفظ

الحؤلف.بلفظ0،2"0)!قموالترمذإي،"19،3)!قم

.(4)769دقم

(.لح)779دقمالبخاري:أي
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ابنابى!سألت.قالزز،عنعاصموحدثناحبيحض،بنززعن

:فقالوكذا،كذايقولمسعودابناخاكإنالمنذرابا:قلت،كعب

فنحنقل")1(:فقلتلي،"قيل:فقال!مو،اللهرسولسألتإني

".اللهرسولقالكمانقول

او:قل"،:لي"قيل:وتقديره،محذوفالقولمفعول:قلت

لي.قيلكمافقلت،اللفظهذاليقيل

بلاغه،إلاالقرانفيلهليسيى!ي!النبيأنالسرمنهذاوتحب

اللهقالوقد.النهعنلهالمبلغهوبل،نفسهقبلمن[أنشأههوأنهلا

:يقولانالتامالبلاغمقتضىفكانإ<أسلفثقبربأعوذ>قل:له

اشارالذيالمعنىهووهذا.اللهقالكما-<لفلقبوبأعوذ>قل

مبلغأنابلمبتدئافلست:اي"فقلتلي"قيل:بقولهع!ج!أ2"إليه

إلي.انزلهكماربيكلاموابلغ،لييقالكماأقول

وقال،الأمانةوادىالرسالةبلغلقد،عليهوسلامهاللهفصلوات

ممنوإخوانهموالجهميةالمعتزلةمنوشفانافكفاناله،بجيلكما

هذاففي!بههمابتدأكلامهالنظموهذاالعزيزأ3"القولهذا:يقول

(ب017)ق/أمرالذيالقولبفغغ!حطوأئه،القوللهذاالردابينالحديث

هو:دال"قل"له؟قللماإنهحتى،ولفظهوجههعلىبتبليغه

.البلاغإلاالرسولعلىومامحض!،مبفغلأنه؛"قل"

)2(

،3(

قل،:ليقيل9:الحافطعلحهاشرحالتيوالروايه)د(وفيوظ(،)قفيكذا

"فل".فيهليسالنصبأذيقضىالمؤلفوكلام".فقلت

."...بعيخهغ!النبى"أشارود(:)ظ

إ.العربي!القرانود(:)ظ
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الثانيالفصل

ملك،الثاسو!ب،الفلق!ب،وحدهالله!وهو،بهالمستعاذفي

بأحديستعاذولا،بهإلاا،ستعاذةينبغيلالذي،الناسإلة،الناس

شرمنويمنعهمويعصمهم،المستعيذينئعيذالذيهوبل،خلقهمن

0شرهمناستعاذواما

نا،بخلقهاستعاذعمنكتابهفيتعالىاللهاخبرب،)ظ/912وقد

>وأئ!:الجنمؤمنيعنحكايةفقالورهفا،طغيائا!ادتهاستعاذته

فياجاء،6[:]الجنأشإ+1<رهقافزا!وممملجنمنبرجاللعوكلونلاثنسفن4رجاكان

فأمسىسافراذاالجاهليةفيالعربمنالرجلىكانأنهالتفسيرأا(:

قومه،سفهاءشرمنالواديفذابسيدأعوذ:قالقفر،أرضفي

الجنالإنسفزاد:اييصجح،حتىم!هموجوارافيفيفيبيت

سدنا:يقول!ن،وسراواثفاطغيانا)2(؟أيرهفا،بسادتهمباستعاذتهم

والجن!الانس

فزادهم)3"،المحارموغشيانالاثم:العربكلامفيوالرهق

فظنوا،والتعاظمالكبرمنمحظورأكانلماغشياناالاستعاذةبهذه

والجن.الانسسادواأنهم

مخلوقةغيزاللهكلماتأنفيالمعتزلةعلىالسنةاهلواحتج

)1(

)2(

)3(

)12/263،.":الطبري!تفسيرانظر،ال!لفمنجماعةعنذلكجاء

لا.!..وإثما"وكيا)قإ:فيبعدها

.(11"4)ص/:إالقامول!!انطر
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وهو")2"التاماتأللهبكلمات"اعود:بقولهبها)1(استعاذمحك!النبيبأن

ابدا)+".يمخلوقيستعيذلالمج!يو

منوبعفوك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:قولهذلكونظير

.مخلوقغيووأنهصفاتهمنوعفوهرضاهأنعلىفدل")4(،عقوبتك

وجهكبنور"أعوذ:وقوله(،وقد!ته"ألله1بعزة"أعيذ:قولهوكذلك

مخلو!ا،كيرع!النبيبهاستعاذومالطلمات(")6"،1لهأشرقتالذي

صفاته.منبصفةأوباللهإلايستعيذلافانه

والإلة،والحلكالربباسمالسورتينهاتينفيالاستعاذةوجاءت

يكونانمنولابد،الناسوالىالفلقإلىمضافةفيهاالربوبيةوجاءت

الاستعاذةيناسحث)7"السورتينهاتينفي--سبحانهنفسهبهوصفما

وقدوأبينها،مناسبةأعظممنهالمستدإذالشردفعويقتضي،المطلوبة

الحسنى،بأسمائهيدعى--سبحانهاللهانمتحددةمواضعفيقررنا

)8".ويقتضيهيناسبهباسممطلوبلكلفيسأل

الحتعوذونلعوذ"ماإنه:السورتينهاتينفي!ي!النمبىقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

)6(

)7(

)8(

)ق(.من

ص/607.تقدم

)ق(.فيليهسب

1/492.تقدم

ص/607.تقدم

ابناسيرة1إسحاقابنخرجهالطائفمنعودتهعند!خ!المبيدعاءم!قطعة

"المختارةإ:فيوالضياءصسلا،القرظيكعببنمححدعن؟()2/91":هشام

.-ايضا-مرسلأالطيارجعفربنعبداللهعن،وغيره181()9/

د(.و)ظمنسقطت

!2"4()1/:االمدارج9ووغ!رها(،،1،928"2)1/ةالكخابهذافيماتقدمانظر
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،للمطلوبمقتضئابهالمستعاذالاسميكونانفلابدبمثلهما("!1"،

فيبالكلامهذايتقرروإنما،رفعهاومنهالمستعاذالشردفعوهو

المذكورةالحناشةفتتبين،منهالمستعاذءالمشيوهو،الثالثالفصل

:فنقول

الثالثالفصل

الحسو!قينهاتينفىمنهاالحستعاذ1171()ق/الشرورأنواعفي

منهذنوبإماقسمين:منيخلولاالعبد،ئصيبالذيالشر

هذاويكون،وسعيهوقصدهبفعلهذلانوقوعفيكونعليها،يعاقث

وأشدهحاوادومهماالشرينأعطموهووموجباتها،الذنوبهوالشر

وأمكلفإماالغيروذلك،كيرهمنبهواقعسروإما،بصاحبهاتصالا

وهونظيرهليسأو،الانسانوهونظيرهإمااوالمكلف،مكلفيخر

ويخرها.)2"الجحوذواتالهواممثلالمكلفوكير،الجني

بأوجز4كلهاالشرورهذهمنالاستعاذةالسورتانهاتانفتضحنت

منشريبقلمبحيث،استعاذةواعمهالمرادعلىاوادلهواجحعهلفظ

فيهما.منهالمستعاذالشرتحتدخلإلاالشرور

شر:أحدها:ا!بعةامو!منالاستعاذةتضمنتالفلقسورةفإذ

ا؟الثالث.وقبإذاالغاسقسر:الثائي.عموفاشرلهاالتيالمخلوقات

علىفنتكلمحسد.إذاالحاسدشر:الرابعالعقد.فيالنفاثاتشر

قبلمنهاوالتحرزبالعبد،واتصالهاومواقعها،،الاربعةلشرورهذه

صى/996.تقدم)1(

وحمى.حمات:علىويجحع،يلسعأويلاعشيءكلسم:الححة)2(

102(.)؟1/
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وقوعها.بعدتدفعوبماذاوقوعها،

حقحقته؟)1(وماهوماالشربيانمنلابدذلكفيالكلاموقبل

لهوليس،إليهيفضيماوعلىالالمعلى:سيئينعلىيقالالسر

فالمعاصي،واسبابهاالالائما(013)ظ/هيفالشرور،ذلكسوىمسفى

نوعفيهالصاحبهاكانوإنشروريهىالظلموانواعوالث!ركلكفرو

كافضاءإليهاومفضيةالالاماسبابلانهاشرور،لكنهاولذةكرضع

علىالموتكترتبعليهاألالمفترثب4مسبباتهاإلىالأسبابسعائر

والخنقبالاروالإحراقالذبحعلىوترتبه،القاتلةالسحومتناول

مسبباتهاإلىمفضية)2(نصبتالتيالاسبابمنذلكوغير،بالحبل

منه،اقوىهوماالسببيعارضاو،مانعالسببيةيمنعلمماولابد،

وعظمةالايمانقؤوالمعاصيسببيعارضقكحا،لضدهاقتضاءواشد

اسبابعلىوكيفيتهاكميتهافيفيزيدوكثرئها،الحاحيةالحسنات

المتضادةالأسبابجحيعشانوهذا،الاضعفالاقوىفبدفعالعذاب

.والقوةالضعفواسباب،والمرضالصخةكأسباب

بهانالتوإنسر،هيما؟لذةفيهاالتيالاسبابهذهاروالمقصود

إذا،مسمولملكنهشهيئلديذطعامبحنزلةوهى،عاجلةمسرةالنفتحن

بهيفعلقل!لوبعدمساغة،لهوطابكلهأ3"لهلذالآكلتناوله

لملوحتىولابذ،والذنوبالمعاصيفهكذاب()ق/171،يفعلما

)ق(.فىليست!حقيقته"وما)1(

"."تصيبهد(:و)ظ)2(

كله"."لذد(:و)ظ)3(
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أكبرمنوالعامةالخاصةوالتجربةالواقعلكانبذلكالشارعيخبر

شحهوده.

انعمإذااللهفإن،معصيتهبشؤمإلانعمةقطاحل!عنزالتوهل

ال!شاعيهويكونحتىعنهيغيرهاولا،اعليهحفطهابنعحةعبدعلى

أوإبانفسهـممايغيروبمومرحتئمايغيرلاأللهإنا>:ئفسهعنتغييرهافي

.[11:]الرعد(اص-يئوألمغكلونهمنلهمومالهكلمردفلابقوهـسوصاأدلهراد

الذينالأمماحوالمنكتابهفي-تعالى-اللهقعاماتأملومن

وعصيانأمرهمخالفةهوإنماجميعهذلكسببوجد،عنهمنعمهازال

نمعنهمادلهزالىوما،عصرهأهلاحوالفطرافيم!وكذلك،رسله

قيل:كما،الذنوبعواقبسوءمنكلهذلكوجد،نعمه

أأ(النعمتزيلالمعاصيفإنفارعهانعمبمافيكنتإذا

فيها!صلتولا،طاعتهمثلقطبشيء%اللهنعمةحفظتفما

نارفإنها،لربهمعصيتهبمثلالعبدعنزالتولا،شكرهبمثلالزيادة

أليابس!.الحطبفيالنارتعملكمافيهاتعملالتيالنعم

له،غيرهتعريفعناستغثىالعالماحوالىفيبفكرهسافروم!

شرورا؛مسبباتهاكونواماولابد.شرورالأسبابهذهانوالمقصود

الحسيالالمشدةمعصاحبهاعلىفيجتمعوبدفيةنفسيةالامفلأنها

.والحسراتوالاحضان،والغمومبالهحومالروحالم

الحذرمنحقهلأعطاهالتفطنحقلهذااللبيباالعاقلتفطنولو

ليقضيالغفلةحجابقلبهعلىضربقدولكن،الهربفيوالجذ

1،.لأ4)2/".الطيب/نفحفيذكره)1(
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الدفيافينفسهلتقطعتالتتفظحقتيالظفلومفعولأهكانامزاالله

لهيظهروإنما،اللهمنوالاجلالعاجلحطهمنفاتهماعلىحسرات

علىوالاطلاعوالاشراف،العالمهذامفارقةعندالظهورحقيقةهذا

24[]الفجر:1؟<إ.*نجلجاذفدمت>ينئتئ:يمولفحينئذالبقاء،عالم

.[!6:]الز!ر<أللهنجب!فرطحتماعلىئحمئرفن>و

لمجيهح!النبياستعاذاتكانتواسبابها،الالامهوالسركانولما

اهمراهومنهستعاذمافكل،الأصلينههذينعلىمدارهاجميغها

اخرفييتعهوذفكان.إليهسبحثوامامؤلمإما!فهو،منهبالاستعاذة

وعذاب،القبر"عذاب؟وهي،منهنبالاستعاذةوامر،اربممنالصلاة

وفتنة،والمماتالمحياو"فتنةالمؤلحات،اعطمفهذانالنار"،

فالفتنة،المؤلمالعذابشبهوهذانا،1لأ)ق/2("أ1(.الدهجهااهالمسبح

نوعيوذكروعموفا،ب(133)ظ/خهصوصاالفتنةوذكر،العذابشب

قدالحياةففتنة،الموتبعدهـاماالحياةفيإماالفتعةفإذ،الفتنة

منالعذاببهافيتصلالموتفتنةواما،مدةالعذابعنهايهراخى

منوهذاواسبابهما،والعذابالالمإلىالاستعاذكلفعادت،تراخغير

علىالإعادةلخلف1والسلفبعضاوجاحتى،الصلاةاذهعيةآكد

فإذتشهدكلفيحرهمابنواهوجبهالاخير،التشهدفيبهيدعلممن

صلاتهء2(.بطلتبهيأتلم

)1(

،2(

والعجز!الحزنالهممنبكاعوذإفي"اللهم:قولهذلكومن

13(،الألأرقمالبخارياخرجه

-.عنهاللهرضي-

2(.الأ)3/!المحلى([:انظر

هريرةابيحديثمن)588(رقمومسلم
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منفاستعاذ")1"،الرجالوكلبهالدينوضلعوالبخلوالجبنلكسل1و

من]وهما[،قرينانوالحزنفالهم،قرينانمنهااثثينكلأشياءثمانية

المستقبل،فيالشرتوقغالهمأنبينهماوالفوقومعذباتها،الروحآلام

،المحبوبفواتأوالماضيفيالمكروهحصولعلىالتالموالحزن

!حميابالماضيتعلقفإن،الروحعلىيردوعذابتألموكلاهحا

هما.سميبالمستقبلتعلقوإنحشنا،

يستلزماذلانهما؛الالمأسبابمنوهما،قرينانوالكلسلوالعجز

عدميستلزموالكسل،القد!ةعدميستلزمفالعجز،الححبوبفوات

لوبإد!اكهوالتذاذها،بهتعلقهابحسبلفواتهالروحفتتألم،إ!ادته

!صل!

وهما،والبدنبالمالالنفععدملأنهما؛قرينانوالبخلوالجبن

وملذوذاتاومفرحاتمحبوباتتفوتهالجبانلأن!،الالمأسبابمن

وبينهابينهيحولفالبخلوالشجا!ة[)2(بالبذل1إلاتناللاعظيمة

ا.الالاماسباباعطمإمنالخلقانفهذان،أيضا

معذباذللنفسمؤلمانوهحا،قريخانالوجالوقهرالدينوضلع

غلبةوهوبباطلقهروالئاني.الدينضلعاوهوبحققهراحاهمالها؛

وغبةا،الغالبفيالعجدمنبسببقهزالذينفضلعوأيضا،الرجال

.اختيارهبغيرقهرأ3(الرجال

،1(

)2(

)3(

اللهارضي-ان!حديثمن271،)6رقمو!سلم)31928(!قمالبخاريأخرجه

عخه-!

والسخاء!."بالبذلود(:و)ظتكرار،معوالإقدام!"بالشجاعة:)ق(

"فهي".:)ق،
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الألميسببانفإنهما")1(والمغرمالمأثم"من:!ك!ي!تعوذهذلكومن

سخطك،منبرضاك"اعض:قولهذلكومنوالاجل)2"،العاجل

هيوالعقوبة،الالمسببفالسخط")3(،عقوبتكمنوبفعافاتك

اس!بابها.واقوىالالاماعظمم!فاستعاذ،الألم

فصل

:نوعانمنهالمستعاذوالشر

رفعه0يطلبموجود:احدهما

يوجد.لاوأنالعدمعلىبقاوهيطلبمعدوم:لثانيو

:نوعانب،)ق/172المطلقالخيرأنكما

يسلبه.لاوانوثباتهدوامهفيطلمبموجودةاحدهما

وحصوله.وجودهفيطلبمعدوم:والثاني

وعليها،العالمينربمنالمائلينمطالبامها!هيالاربعةنمهذه

تعالىقولهفيالاربعةالمطالبهذهجاءتوقد،طلباتهممدار

إننارلشآ>:قولهمفيعمرانالاخرفيعبادهدعاءعنيه
)!(!

وبرنوبنافآغمرلنسارشاكامنابرلبهممنواءاأنللآي!نينادييامنادسمغنا

فإنالموجود،الشرلدفعالطلبفهذا391[:عحران]العناسيشاتنا<

)11

)2(

)3(

)4(

اللهرضي-عائشةحديثمن)98!(رقمومسلم8321(،رقمالبخاريأخرجه

.-عخها

)ق(.من

1/492.تقدم

".الايةفي9)ق(:
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بيانه.تقدمكماشعروالسيئاتالذنوب

الموجودالخيرلدوامطلبفهذالاقياربر؟9بخأ<،ولؤفناح>:قالثم

قسحان!فهذان،عليهيتوفاهمحتى،الايمانوهو

فهذاأ[؟9:عحران]آلى(رسكعلىوعدشاماوءاتنارنجا>:قالثم

.إياهيؤتيهمانالمعدومللخيرطلب

الشربهميقع)1(لاانطلحبفهذاآلقيمه<ولاتخزنايؤم>:قالثم

الاربعةالمطالبالايتانفانتظمت،القيامةيومخزفيوهو،المعدوم

الدنيافياللذان[لنوعانفيهاقدم،ترتيبأحسنمرتبة،انتظامأحسن

اللذينبالنوعيناتبحاثم،الموتإلىالإسلامودوام،المغفرة:وهما

لاوانرلصله،السنةعلىوعدوهمايعطواانوهما:الاخرةفي

القيامة.يوميخزيفم

"ونخوذ:الخطبةتشهدفي)ظ/1131(!ي!فقولههذا؛عرفإذا

منالاستعاذةيتناوذأعحالنا")2(،سيئاتاومنأنفسنا،شرورمنبالئه

لاواندفعهفيسألطبالعوة،فيهالكخهمعدومهوالذيالنفسشر

يوجد.

:قولانففيهأعمالنا"؛سم!ات"من:قولهواما

فيكون،وجدتقدالتيالسيئةالاعمالطمناستعاذةانه:احدهحا

يوجد،لمالذيالمعدومالشرمنالاستعاذةنوعيتناولقدالحديث

الثانى.ورفعالأولدفعفطلبالموجود،الشرومن

"يوقع"0"الصنيرية""وف!ا4الاصولفيكذا)1(

.؟2/48تمدم)2(
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وموجباتهاعقوباتهاهي:الأعمالسيئابإنالثافي:والقول

ايضاالدفعاستعاذةمنيكونهذاوعلىصاحبها،تسوشالتيالسيحة

مناستعاذقدفيكوذ،السببدفعوالاول،المسببدفع)1(لكنه

إلىالسيئاتإضافةيكوذالاولوعلى،واسبابهالالمحصول

جنس!الأعمالفإن،جنسهإلىالنوعإضافةبابمنالاعحال

إلىالحسببإضافةبابمنيكونالئانيوعلى.منهانوعوسببها)2"

والقولاذ،عمليعقوبةمن:قالكأنه؟علتهإلىوالمعلول،سبجه

معفإذ،بهوأولىبالحديثأليقأيهمافتاملمحتملاذ،ا()!/173

الترجيحهمننوغامنهماواحدكل

فشر،الخفسشرمنالسيحةلأعحالمنشأبأذ:الأولفيحرخح

الاعمالومن،الخفسصفةمنفاستعاذال!ثئةالاعماليولدالنفس

الم،كلوأسبابالشرجماعوهذاذ؟الصفةتلكعنتحدثالتي

)3".بحذافيرهلشرمنعوفيمنهاعوفيفحتى

تسوءالتيالعقوبانخهيألاعمالسميئاتبأذ:الثانيويترجح

وأسبابها،والآلامالعقوباتمنفاستعاذ،النفسشزواسبابها،العامل

تستلزمأحدهمام!والاستعاذةمتلازصان،الحقيقةفيوالقولان

الاخر.منالاستعاذة

فصل

وكاذ،منتهاههوومورد؟مصدرههوسببلهالشركانولما

)ق(.)1(!ت

.11تها"وسيحا:ا"الحنيرية"(2)

)ق(.!نساقطهناإلىإ...تحدث"التيأقوله!ت)3(

717



نفسهإما،ومنتهاهومورده،خارجمنوإماالعبدذاتمنإماالسبب

علىويعودنفسهمنمصدرهشزامور:اربعةهناكان-غيرهواما

فيه،السببوهوغيرهمنمصدرهوشر،اخرىغيرهوعلىتارةنفسه

.اخرىغيرهوعلىتارةنفسهعلىويعوذ

علمهالذيالدعاءفيالاربعةالمقاماتهذهع!ي!النبيئجمع

للهم"1:م!مجعهاخذ!إذا،امسى!إذااصبحإذايمولهانالصديق

شي3كل!ب،والشهادةالغيبعالموالأ!ض،السموأتقاطر

وشر،نفسيشرمنبكأعوذ،أنتإلاإلةلاانأشهد،ومليكة

"أ1(مسلمإلىاجرهأوسوء1نفسيعلىأقترفوأن،وشركهالشيطاذ

ونهايحيه،مورديهوذكر،والشم!طانالنف!سوهحاالشرمصدريفذكر

الحديثافجمعالحسلم،اخيهعلىاوالنفسعلىعودهوهحا:

وابينه.واجمعهواخصرهلفظاوجزفيومواردهالشرمصادر

فصل

هاتينفيمنها[لمستعاذالشرورعلىفلنتكلمهذاعرففإذا

السوردن:

ههناوأما،-إ<أشخلىمادثرمن>:قولهفيالعاما:الأولالسو

لا،المفعولالمخلوقإلىالآيةفيمسندوالشزإلا،ليسموصولة

بوج!فيهسرلافإنه،وتكوينهفعئههوالذيتعالىالربحلقإلى

لاكما،افعالهفيولاصفاتهمنشي؟فييدخللاالشرفإنما،

"ةالإحسان)1حبانوابن)2933(،رقموالترمذي)6705(،رقمداودابوأخ!جه)1(

.-عهاللهرضي-هريرةأبيحديثمنوغيرهم)1/513(:والحاكم242(،)3/

والذهبيءوالحاكمحبانابنوصححه"صحيح"حسن:الترمذيقال
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نقصلاالذيالمطلقالكمافالهاذاتةف!ن،وتعالىتبا!كذاتهيلحق

والجلالالمطلقالكماللهاكذلك4واوصاق،الوجوهمنبوجهفيه

ما.بوجهنقصولافيهاعيبولاالتام

فعلولوصلا،فيهاشرلامحضةخيرا!ثكفهاأفعالهوكذلك

ولعاد،حسنىكلهااسماؤهتكنولمأسممنهلهلاشتقسبحانهالشر

العدلمنيفعلهوماذلك،عنوتقدستعالىحكم،منهإليه

خيرهومنهمالعقوبةيستحقمنب()ظ/131وعقوبةبعبادهأق/3!أب(

بالنسبةشرايكونوإنما،والحكمةالعدلمحضهوإذمحض،

بهالقائمفعلهفيلابهم)1(،وقيامهبهمتعلقهفيوقعفالشر،إليهم

فإنهالمخفصلة،مفعولاتهفييكونالسراذننكرلاونحن،تعالى

والشز.الخيرخالق

.بالعلىمنكيكوثاأنينبغيمرانهناولكن

مفعولاإلايكونلافانهللشرمتضمناوشرهوماأنأحدهما:

افعاله.منفعلاولا،لهوصفايكونلامنفصلا،

جهةمنخيزفهو،إضافينسبيامرهوشزاكونهان:الثاني

فيشرهومنالىنسبتهجهةمنوشر،بهوتكوينهالربفعلتعلق

منهنسبالذيالوجهوهوخير،أحدهمامنهو،وجهانفله،حقه

منفيهلحاوصثجئة،وتكويئاحلفا-وتعالى-سبحانهالخالقإلى

علىخلقهمنشاءمنوأطلعبعلمها،استأثرالتيالبالغةالحكحة

فضلامعرفتها،مبادىءعنعقولهمتضيقالناسواكحرمنها،شاءما

الغنىهو--سبحانهاللهبأنال!مجملالإيمانفيكفيهمحقيقتها،عن

لا.به"وقيامهمت،)ق،1)
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لنقصهاولغناهالمنافيةلحاجتهإلايفعلهالاالشروفاعلالحميذ؟

فعلا،الحميدالغنيمنالشرصدور،افيستحيللححدهالمنافيوعيبه

امرهوسراكونهانعرفتفقدوالشر،للخيرالخالقهوكانوإن

ومبدعه.خالمهإلىنسبتهجهةمنأخيرنفسهفيوهو،إضافي

الربمعرفةمنعظيضابابالكيفتحفإنه،الموضعهذاعنتغفلفلا

بسطتوقد.الفصلاءاكثرعقولفيهاحارتشبهاتعنكويزيل،ومحبظ

وغيرهما..القدلعتي")1""الفتحوكتاب،("الصكية"التحفةكحابفيهذا

بأمثلة.لكاوضحهفأناهذاعليكأشكلواذا

وخير،إليهبالشسبةشوفقطعهايد"قطعتإذاالسارقأذ:احدها

ودفعاموالهمحفظمنفيهلما،الناسعحومإلىبالنسبةمحض

فيلماوحكضا!امزاالقطعفتوليإلىبالنسبهةوخير،عنهمالضرر

لهمالمؤذيالعضوهذابإتلافعموماعبيدهإلىاالإحساذمنذلك

علحه،مشكور،بهوامره،بذلكحكمهعلىمحمودفهو،بهمالمضر

والمحبة.عليهوالثناءعبادهمنالحمدعليهيستحق

ا،وحرماتهمدمائهمفيعليهميصولمنيقتلالحكموكذلك

يصولمنعقوبةهذاكانفاذا،اعراضهمفيعليهميصمولمنوجلد

ويحولاديانهمفي!2(عليهميصولمنعقوبةفكيفدنجاهمفيعليهم

وجعل،رسله])3"أ(أ)ق/74بهاللهبعثالذايالهدىوبمنبينهم

!عليهحا.الكلامتقدم)1(

اديانهم".على9د(:و)ظ)2(

..."رسله:قولهمنوهي)ق(من174()الورقةسقطت)3(

لا.2إ4ص/"القلوبأحوج
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.به؟!منوطةومعادهممعاشهمفيالعبادسعادة

وعدلوحكمةمحضخيزالصائلهذاعقوبةفيافليس

فالشر،الباغيالصائلإلىبالثسبة!تروهيالعبيد؟!إلىوإحسان

المشيئةمنمنهاالربإلىنسبماوأما،العقوبةتلكمنبهقامما

عنحجابكيغلطفلا،والحكمةالخيرعينفهووالفعلوالارادة

القدر،مسالةعلىيطلعكالذيوالشرالعطيم،النبأهذافهم

إلىواحسانهورحمتهحكحتهومعرفةاللهإلىالطريقلكويفتخ

فهو،المحسنالودودالرحيمالبرنهكماسبحانهوانه،خلقه

رحمتهيضعبل،رحمتهتناقفحكمتهفلا،العدلالملكالحكيم

وبأسهوانتقامهوعدلهعقوبتهويضع،موضعهوإحسانهوبره

فلا،الحكيمالعزيزوهووحكسمتهعزتهمقتضىوكلاهما،موضعه

والغضب،العقوبةموضعورحمتهرضاهيضعأنبحكمتهيليق

قولإلىللخفتولا،ورحمتهرضاهموضيعوعقوبتهكضبهيصمعولا

حدعلىاليهبالنسبةالامرينإن:تعالىاللهعنحجابهغلظمن

ولاسبببلاالعشيئةمحضهووإنماصلا،قردتىولاسواء،

حكصة.

علىبالردكفيلاتجدهكيف،اخرهإلىولهمنالقراذوتأمل

عنها،نفسهوتنزيهالانكار،اسدأ،)ظ/132وإنكارها،المقالةهذه

أش:!ة(تحكيوقكيفلكؤما!اش؟ئخرفيأتشالينقخعل>:تعالىكقوله

كالذجمننجعلهؤأقالسئاتخزحوأالذينحسبأتم>:وقوله36[-33:]القلم

إ*أ(آج!كصوتماساومماتهمنحيهصالصنلخ!سوا-صوعحلواءامخؤا

كألمفسدين!الصخلخت!صعملواءامنوالذلننخعلأمر>:وقوله2[1:الجاثيةأ

منعلىسبحانهفأنكر"2،ةص1أ<أكالفخارلمتقيننختلامفلارض
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اوالعقولالفطرفيمستقرأنهعلىفدل،عنهنفسهونؤهالظنهذاظن

إلهلا،والاهي!تهوعزتهبحكمتهيليقولايكونلاهذاأن:السليمة

كبيزا.علواالجاهلونيمولىعماتعالىهو،إلا

والانتقامالعقوبةوضعاستقباجعلىعبادهعقولاللهفطروقد

،وزيادةبمثلهالجميلالصنعومكاثاة،والاحسانالرحمةموضعفى

اشدوعقولهمفطرهماستنكوتهذلكموضعالعقوبةوضعفإذا

الإحسانوضعوكذلك،الاستهجاناعظمواستهجنتهالاستنكار،

أمنإلىجاءاذاكما،والانتقامالعقوبةموضعفيوالإكراموالرححة

وحريمهمااموالهممنشي؟كلفيالإساءةبانواعالعالمإلىيسيء

تابىوالعقولالفطرفإن،وكرمهورفعهالإكرامأغايةفاكرمه،ودمائهم

فعله.منسفهعلىوتشهدهذا،استحسان

تشهدلاوالفطرللعقولفماعليها،الناسفطرالتياللهفطرةهذه

بهاالمحالاولىفيعقوبتهوضعفياوعدلهوعزتهالبالغةحكمته

تلتأ،اولمبهاتحسنلمالنعمأوليتلووانها؟بالعقوبةواحقها

الشاعر:قالكما،الحكم!مناثضةولطهوت

اقواماعلىاستقبحتربماولكنتعابلااللهنعمة

الضادينبأعدائهتجفلولاتحسنولاتليقلااللهنعمفهكذا

غضب،إذايوضونالذين،مرضاتهخلاففيالساعين،سبجلهعن

تكوذانفيويسعوذ،بهحكمماويعاللون1،رضيإذاويغضبوذ

كلافيمضادونفهم،لغيوهوالطاعة،لغيرأوالحكم،لغيرأالدعوة

وينفروذيحبهماويبغضون،إليهويدعونيبغضهمايحبونيويد،ما

وعلىاعليهويظاهرونهم،إليهالخلوأأوابغضاعداءهويوالون،عنه
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[5!؟]الفرقان<!ىدظهيرهـق!-عكألرطن>:تعالىقالكحا،رسوله

عنففسقألمجنمنبمنإتليسإلأفسجدوألأدمأشجدواتمملائكةفلناهـاذ>:وقال

.[05:]الكهفعدؤ!لتموهمدوقمغأولمآوذ!تجهدأف!تخذون!ربهمر

وعقائا)1(حلاوةالارواحيسلحبالذيالخطابهذاتحتمافتأمل

لابينا،بالسجودإبليسأمرأنهبإخبارناصدرهكيفوتهديدا،وجلالة

ثملابينا،السجودعنإبائهأجلمنوعاداهولعنهفطرده،ذلكفابى

لابيكم،يسجدلمإذ)2(؛وطردتهلعنتهوقددونيمنتوالونهأنتم

منهذاأفليسوتركتحوني،فواليتموهولابيكملكمعدواوجعلته

اليس:تعالىيقولالقيامةويوم؟عليكمالحسرةوأشدالغبنأعظم

الدنيا،دارفييتولىماكانمنكمرجلكلأوئيأنمنيعدلأ

أوليائهممعذهواإذاالقيامةيومحالهمكيفالشيطانأولياءفليعلمن

"الا:ويقول،لهمفيتجلىأحدمعيذهبوالمالرحمنأولياءوبقي

ماكنااحوجلناس1فارقنا:فيفولونالئاس؟ذهبحيثتذهبون

وبينهصبحنكمهل؟فتقولونعب!هنتولاهكناالذيربناننتظو!إنما،إليهم

وجمشفلهمفي!جفى،لهمثللاائهنعم:فيقولونبها؟تعرفونةعلامة

سدا")3(.لهفيخز!نساقيعن

معالناسذهبإذافرحهمويا،الموالاةبتلاشأوليائهعيونقرةفيا

سبيلهعنالصاذونبهالمشركونفسيعلم،الحقمولاهممعوبقوااوليائهم

.يعلمونلااكحرهمولكن،المتمونإلااولياءهإنأولياءو،كانواماانهم

)2(

)3(

با.عحا:لعلهاو،اكذ

."ن!":(دوظ)

من)3"أ(رقمومسلم)9743(،رقمالبخاريأخرجهطويلحديثمنقطعة

بخحوه.-عنهألتهرضي-الخدريسعيدأبىحديث
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معرفتهإلىأ()ق/!لأأ[القلوباحوجفما،البسطهذاتستطلولا

الاخرةفيربهاجوارفيلتنزلالدنيافيمنازلهامنهونزولها،وتعفله

والشهداء،والصديقينالنبيينمنعليهمتعالىاللهانعمالذينمع

رفيقا.اولتكوح!ن،والصالحبن

فصل

"لبيك:الصحيحالحديثفي!صقولهمعنىعرفهذاعرفإذا

اجلمعناهواذ")1(،اليكليسوالشر،ثديكفيو[لخيروسعديك

:قالمنوقولط"،إليكبهيحقربلا"والشر:قالمنقولمنواعطم

عنتنزيههيتضمنإنحاقالوهالذيهذاوأن"إليكيصعدلا"والسر

وصفاتهذاتهفيتنريههيتضمنلا،إليهبهوالتقربإليهالشزصعود

فإنه)2"،المصدقالصادقالمعصوملفظبخلافالشر،عنوافعاله

لااما،بوجهإليهالسرنسسبةعنوتعالىتباركذاتهفيتنزيههيخضمن

مخلوقاته،قيدخلوان،اسماجمهفيولا،افعالهفيولا،صفاتهفي

.[2-1:]الفلق<فى%شرماخلق+*إمنلفل!بربأعوذقل>:كقوله

به،قامومنسببهإلىتارةالشرإضافةفيالقرآذطريقةوتأمل

يهدىلادفهو>؟وقوله[452:]الجقرة--*أ<طلعونأهمالبهفروذوا>:كقوله

(هاد!واألذممتمنفبظؤ>:وقوله"01[،:]المائدة(ا!أ"ألعضقينلقؤ!

وقوله:[6،1:]الانعام<ببغيهمجمضشالصلكذ>ا:وقوله،[016:]النساء

القرانفيوهو76[،:لزخرف]1<فيأ3الطمينمممكانواولكنظلضتهموما>

التمثبل.المقصودوإنما،معشارهعشراههنايذكرأنمناكثر

)1(

)2(

-.عخهالثه-!ضيعليحديثمن)الألأ(!قممسلمأخرجه

101وقلمصداالم:(ق)
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>وأئالا:الجنمؤمنيعنحكايةتعالىكقولهفاعلهبحذفوتارة

!ذفوا[01:ادجش1</*::!ث!صادبهمبهم!ادأ!لأرضلىبمنأ!!لدأشرندرى

الرشد.بمريدوصرحواومريدهالشرفاعل

الحخضوبغيرعلتهئمأنعضتآلذجمتحمر!>:الفاتحةف!ونظيره

إليهمضافةالنعحةفذكر![،]الفاتحة:)ص!أ<الصفالينولاعليهم

فاعله.محذوفاوالغضب،بهقاممنإلىمنسوباوالضلال،سبحانه

وفي97[:]الكهفأعيبها<ن>فاردت:السفينةفيالخضرقولومله

رئبث(مندححةكنزهماهـيسخرجاأشدهمايحلغاأقرئبفاراد>:الغلامين

.82[:]السهف

إلي!!لمحرهقلودبهؤ!وفش!الايمنألتكمحببالهولبهن>:قولهومثله

إليه،الححبوبالتزيينهذافنسب7[:الحجرات1<والخصيانالكهرالفسوق

[14خعمران]ال(والبنينلنم!ساصتألشهوتحبلباسرين>:و!ال

المزئن.الفاعلفحذف

ى!ا!!،(!دينفهوخلقنىأئذ!>:!ك!حمالخليلقولومله

!يينلصيحبستنيوالذي%فيبميثثرفهومرصاو!ذاكأ/طولمجتقين

782-]الشعراء:إش!أ(الديتيوم!تىديغفرأقأطمع

ونسب،الافعالهذهمنكمالكلر+بهإلىب()ق/175

والخطيئة.المرهروهومنها،النقهر

هويطعمى

والذكلط؟*اقي

فنسب8[

نفسهإلى

كتابفيكئيرةامثلةمنهذكرنا،الكريمالقراذفيكثيروهذا

لكئب<أئذين!اتين!م>:مجيءفيالسرهناكوبينا،"المكيةالفوائد"

الموضعين،بينوالفوق[101:لبقرة]1<ائكتنبأوقوالذين>121[:]البقرة

الحدح،سياقفيواقغاالكشاباتاهمنكاذالفاعلذكرح!ثوانه
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وذلكدسحا،اوالذمسياقفيواقعاأوتميهمنكانحذفهوحيث

الكريم.القرآناسرارمن

32[،]لمحاطر:<عبادنامناصطفتناالذينالكنبأ!دثباثم>:ومثله

-<تحتسبقنمهشذلفىبعدهممنالسكنمبأورئوالذفي!ن>:وقال

فذاعيضيآخذونلكتباورثواظفبعدهممنفخلف>:وقوله[41ة]الشورى

يضاففالذيوبالجملة7)1"،سوخلففهذاا[916:]الاعراف(ألأدفى

إليه.ليسوالشر،وعدلومصلحةوحكحةخيرأكلهتعالىاللهإلى

11افصل

منالاستعاذةا<نيشرماخلقمن>:تعالىقولهفيدخلوقد

واكانإنسيا،كيرهاوحيوانمنالثمربهقاممخلوقأيفيشركل

انواعمنكاننوعاياو،صاعقةوريحااوأ،دابةاوهامةاوجنيا،

.البلاء

عحوم؟ههنا)ما(فيفهل:قلتفإن

من:والحعنىإطلاقى،عموملاوصنتقييديعمومإقيها:قلت

المرادوليس،الوجههذامنفعمومهاشر،فيهمخلوقكلشر

فيهاليسفيهـاوماالجنةفإن،تعالىاللهخلمهاماكلشومنالاستعاذة

والخير،محضخير)ظ/1133(فإنهموالأنبياءالحلائكةوكذلكشر،

كلشرتعمش:بر<لترماخلق>منفالاستعاذة،ايديهمعلىحصلكله

الإنسشياطينوشر،والاخرةالدنيافيشووكلشؤ،فيهمخلوق

ذلك.وغير،والهواءالناروشر،والهوامالسياعوشروالج!،

)ق(.منسوء"حلف"فهذا)1(
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!فقالمنزلأقىل"من:قالانهع!النبيعن"الصحيحا"وفي

يرتحلحتىشيءيضرهلمخلقماشزمنالتاماتاللهبكلمالتاعوذ

)1(.مسلمرواه"منه

رسولكان:قالعحوب!عبداللهعن"سننه""2(فيداودابوروى

باللهاعوذ،لله1و!فيربئيأ!ض"يا:قالالليلفاقبلسافرإذا!الله

أعوذ،عليكيدبماوشرفيكخلقماوشرفيكماوشزشركمن

ومنلبالد،1ساكنومن،والعقربالحيهومنواسود،اسدمنبالله

ولد")3(.وما!الد

يجاو!هالالتى1لتامة1أدلهبكلمات"اعوذالاخر:الحديثوفي

الشماءمنينؤلماشرومنوبركا،وذ!أخلقماشرمنفاجر،!لابز

فتنشرومنمنها،يخزجومالاع!ض1فىذرأماشزومنفيها،يعرجوما

")4".!حمنيابخييطزقطارفاإلاطا!قكلىشرومنوالثهار،الفيل

فصل

بعدخاصفهذا11(لأ)ق/6وقبإذاالغاسقشر:الثانيالشر

)1(

)2(

)3(

)4(

.-عنهااللهرضي-الشلحيةحمكيمبنتخولةحديثمن2(لأ)"0رقم

)3026(.رقم

والليلة"اليومعمل9فيوالنافي6161(،رقم"13)01/ححد:واخرجه

وكيرهم.(001)2/:والحاكم25(،لأ)2رقمخزيمةوابن)563(،رقم

يوثقهلمالولدبنالزبيرفيهلكن؟والحاكمخزيمةابنصححهوالحديث

الحديث.بهذاتفزدوقدمعتبر،

طرقمنوكيرهم)6844(رقميعلىوأبو(،01546رقم002)24/:إحمدأخرجه

.بنحوهالتميميخخبشبنعبدالرحمنعنالاحابيعنالضبعيسليحاذبنجعفرعن

بالص!اكر.ينفردمحنوهوجعفر،بهتفزدوقد

لا2لا



:عباسبنعبداللهقال.الليلإنه:المفسرينااكثرقالوقد،عام

واظلم)1(،شيءكلفيودخل،الشرقمنبظل!متهاقبلإداالليل

!ولهومنه،اظلمإذا؟غسقو،الليلغسق:يقال!البهلمة:لغسقو

.78[:]الاسراءالل(عةإكألشضسلدلوكلصحلؤةأقص>:لعالى

اقبلإذاالليل:وقبإذاالغاسقومجاهد:الحسنقالوكذلك

الشحس،بعروبالليلدخ!لوهو،الدخول:والؤقوب،ودخل

وفيالضهار.ضوءفيسوادهدخلإذاالليلظلمةيعنيةمقاتلوقال

النهار،منابردو[لليلالبرد،منإنه:اخرقولكاسفاالليلتسصية

فئيذوقوة>تدا:تعالىقولهعباسابنحملوعليهالبرد،:والغسق

إلاإلى--شراباولابرسافجهاوقؤنيالا>:وقوله[57:]ص(ا!"4ِونحمتا!حممو

كماببردهيحرقهمالزمهريرهو:قال25[-24]الخبأ:وغساصقاسش؟-(حميصا

انتهىالذيهو:ومقاتلمجاهدقالوكذلك01بحرهاالنارتحرقهم

،2(!!
.برده

فقطبردهذكرفمن،مظلمباردالليلفاذ:القولينبينتنافيولا

انسمثالايةفيوالظلمة،وصفيهاحدعلىاقتصرفقط،ظلمتهاو

بالاستعاذةاولىالظلمة)3(بسببينشأالذيالسرفان،الاسسعاذةلمكاذ

الصبحهوالذيالفلقبرباستعاذولهذا،الليلفيالديالبردمن

بهالمستعاذالوصففناسب،المطلحةهوالذيالخاسقشرمنوالنور،

الله.شاءإذقريبعنتقريزاسنزيدهكما،بالاستعاذةالمطلوبللمعنى

،1(

،2(

)3(

.9،74-211/748؟"الطبري"تفسيرةانظر

،،)صآية(495)5/:الحنثور"و"الدر،(1/995")؟"الطبري"تفسيرانظر

.)النبا(يةآ(355)6/."لدراو"،(211/704:!الطبريو"

إينا!بإ+د(تو)ظ
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ابىابنحديثمن)1(الترمذيرواهفيماتقولونفحا:قيلفإذ

قالت:عائشةعن،سلمةابيعن،عبدالرحمنبنالحارثعن،ذئب

باللهاستعيذيعائشة"يا:فقالالقمرإلىفنظربيديع!والنبي"اخذ

"هذا:الترمذفيقالوقب")2(.!ذاالغاسقهوهذافانهذا،شرم!

؟.إليهالمصرفيتينتفسيركلمناولىوهذاإ،صحيححسنحديث

ويشهديواففهبلالاولالتفسيريناقضولا،حقالتفسيرهذا:قيل

اللءايهفحؤنالخهارءايعتهتواللوجعلنا:قالتعالىاللهفإن،بصحته

وسلطانه،الليلايةهوفالقمر12[]الاصمراء:<النها!مبصغءايةوحعلنا

والنجي!،وقباذاغاسقالليلذكما،وقبإذاكاسق:ايضافهو

اصدقوهو،صدقخبروهذا،وقبإذاغاسقبأنهالقمرعناخبر

النبيوتخصيص،وقبإذاالغاسقاسمالليلعنينفولمالخجر،

.لغيرهالاسمشمولب(ق/9176ينفي،بالذكرلهجم!حو

سئلوقد،التعوىعلىاسسالذيالمسجدفيقولههذاونظير

ينفيلاهذاانومعلولمهذأ")3!مسجدي"هو:فقالب()ظ/133عنه

بالدخولاحقمسجدهاذثبت]بل،التعوىعلىمؤلسساقبا؟مسجدكون

.ذاكم!([الحالتقوىعلىمؤس!ايكونباناحقوأنه،الاسمهذافي

)1(

)2(

)3(

)4(

جامعها.أ(في)قما(ت

)503(،رقم"والليلةالوم!عملفيوالنسائى)3366(،رقمالترمذجممااخرجه

رضي-عائشةحديثمن054()2/والحاكم(،أخرىومواضع61)6/واحمد

.-ععهاالله

وحنه،الحاكموصححهصجحا[،"ح!نالترمذيفيهقالوالحديث

)8/613(.:"الفتج[(فيالحافط

.-عنهالله-!ضيالخد!يسددابيحديثمن)8913(رقممسلماخرجه

)ق("منالحعكوينلينما
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-رضيوالحسينوالحسنوفاطمةعليفيقولهايضا:ونظيره

ينفيلاهذافانب!تي")1"،اهلهؤلاءا"اللهم-؟اجمعينعنهمالله

مناحقهؤلاءولكن،البيتاهللفظفيبيتهاهلمنغيرهمدخول

بيتها.أهللفظفيدخل

اللقمةتردهالذيالطوافبهذاالمسكين"ليس:اقولههذاونظير

الئاسيسأللاالذيلمسكين1ولكن،الئمرتانوأوالتمر؟،واللقمتان

عنالمسكنةاسمينفيلاوهذا")2"عليهفحمصدقلهيفطنولاشيئا،

لغيرالمسكينتناولانويبئن،بهالاسماختصاصينفيبل،الطواف

له.تشاولهمناولىالسائل

الذيالشديدولكن،بالصرعةالشديد"ليس:قولههذاونظير

االذيعنالاسمنفييقتضيلافإنه")3(الغضبعندنفسهيحلك

الغضبعندنفسهيملكللذيثبوتهانيقتضيولكنا،الرجاليصرع

فيقولهفكذلك،ذلكوامئالوالوقوب]الغسق[)4"ونظيره،اولى

)1(

)2(

)3(

أ؟(

)15/432(،1الإحسانإ:9حبانوابن88916(،رقم)28/5191أحمد:اخرجه

بنواثلةحديثمنوغيرهم)2/152(،:والبحهقي21/16؟(،:والحاكم

.-عنهاللهرضي-الاسقع

صلم.شرطعلىالحاكمو!مححه،والبيهعيحبانابنصححهاوالحديث

:اوالحاكم)6/292(،اححد:أخرجهسلحةأمحديثمنشاهدوللحديث

)2/16؟(01

اهريرةأبىحديثمن)9153(رقمومسلم761؟أ(،!قمالبخا!ي!خرجه

ا-.عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)9026(رقموصلم61141(،رقمالبخاريأخرجه

ا-.عنهالله-رضي

"المنيرية"،منوالمثبتالمغلس!إ:الأصولفي
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غاسقا،الليليكونانينفيلاوقبا،1إذلفاسق1فو1"هذالقصر.

والمفسرونوسلطانهالليلايةإلىاشارع!يو]والنبي،غاسقكلاهمابل

[)1(.أعلموالله،نفسهالليلذكروا

المرادأنبعضهمإليهذهبالذيالقولفيتقولونفحا:قيلفإذ

الخسوففيدخل:أي"وقب":وقولهسود؟1وخسفإذاالقصزبه

خاسفَا؟)2(.كالباو

الثارلضا!ح!والنبيسلفَا،بهنعلمو،،ضعيفالقولهذا:قيل

،ذاكإذخاسفايكنلم!قب"إذ[الظسق"هذا:وقالالقصرإلى

قالت:وإنما،عائشةلذكرتهخاسفَاكاذولومستنير،وهوكاذوإنما

ي!حلمخاسفاكاذولولظسق")3"،1هو"هذا:وقالالقصرإلىنظر

باعتبارالغاسىاسمعليهأطلقمافإنمنه،الوصفذلكيجذفأن

التلبيس.منفيهلمابدونهاعليهيطلقأنيجوزلاصفة

الغاسق:قالاحدانعلمفلاهذا،علىتساعدلااللغةفانوايضا:

اهلمنأحطلقوللاالوقوبفانوايضا:.خسوفهحالفيالقمرهو

إذا"العين"وقبت:قولهممنالدخولهووإنما،الخسو!ثإنه:اللغة

.الترابأعمادقفيفدخلماؤهاكار:وقباء"و"ركيه.غارت

وتقولالمحور،فيهيدخلالذيللثعب:الوقب)ق/1177،ومنه

دخل.إذاوقوبا:يقبوقب:العرب

نأ:بعضهمإليهذهبالذيالقولفيتقولونفما:قيلفإن

)2(

)3(

!ق".منالمعكوفاتلينالزيادة

."مظلحا":ذيادة()ق

فىيبا.تقدم
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وغروبهاسقوطهاعندتكثرالاسقامفإذ،سقطتإذاالثرياهوالغاسق

.طلوعها؟عندولرتفع

إذابالنجمالغاسقاختصاصالقولىهذاصاحبارادإن:قيل

فهذاما،بوجهذلكيتناولىالغاسقاسمانأر%دوإن،فباظلغوب

يختصانوأما،وتنبيههومقصودهبفحواهاعليهاللفظيدلأنيحتمل

فباطل.بهاللفظ

فصل

القمروشر،الليلشرمنبالاستعاذةاللهأمرلاجلهالذيوالسبب

الشزيرةالارواحسلطانمحلفهوأقيإذاالليلاذهو؟وقبإذا

ناأخبرع!يه!النبيأنالصحيح"9وفي،الشياطينتنخشروفيهالخبيثة

صبئاثكم"فاكفتوا:قالولهذاالشياطينانتشرتغربتإذاالشمس

01العشاء"أ1(فحماتذهبحتىشيكلم1موواحبسوأ

هووالليليشا-")3"،ماخلقهمنيبثألله"فاعن؟آخرحديثوفي

بالنهار،تتسلطلاماوالجنالإنسشياطينتخسلطوفيه،الظلاممحل

والمواضعالظلماتفيسلطانهمإنماوالشياطيننور،النهارفإن

الظلمة.أهلوعلىوالمطالمالمطلمة

في:فقال؟يأتيكالذييأتيككيف؟مسيلمةسألسائلاأنوروي

(1302و02)12رقمومسلموذ!ها(،3316و)0328رفمأالبخارجممااخرجه()1

بعحوه.-عخهاللهرضي-جابرحديثمن

ويجورالفاءوك!مروصل)بهمزة:الحافطقال"فاكفتوا":الحديثفيوفوله

041(01)6/".الباري"فتحاهـمن"إليكمضفوهم:اي،مث!اةبعدهاضحها،

منوكيرهما051()4رقمداودوابو(،14283!قم)22/"18:أحمداخرجه)2(

ا.ايضاجابرحديث
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ضوءمثل"في:فقال؟يأتيككتف:جم!ي!النبيوسال،حشدلسظلماء

ملاشيأتيهالذيوان،نبوكهأ(ظ/9134علىبهذافاستدلالئهار")1(،

سلطاذكانولهذا،شيطانفسيلمةيأتيالذيواذ،اللهعندمن

عندهمالل!ليفالسحرالنهار،دونبالليلهوإنماتأثيرهوع!ظمالسحر

محالهيالمظلمةالقلوبكانتولهذاالتأثير،القويال!ئححرهو

كماوتتحكئمفيهاتجولوالشياطين4ومأواهموبيوتهمالشياطين

أطوع،للشيطاذكانأظلمالقلبكانوكلما،فيهالبيتساكنيححكئم

وأمكن.ائبحسافيهوهو

فصل

الموضع،هذافيالفلقبربالاستعاذةفيالسرتعلمههناومن

جيشيطردالذيوهوالثور،ظهورمبدأهوالذيالضبحالفلقفإن

مفسدوكلخبيثكلفيأوي،الليلفيالمفسدينوعسكرالطلام

الهواموتأويغار،اوكناوسرلبإلىطريققاطعوكللصوكل

ومحالها.امكختهاإلىبالليلانتشرتالتيوالسياطينجحرتها)2"،إلى

ب(17)ق/لأالذيالنوربربيستعيذواانعبادهتعالىاللهفامر

فيسبحانهيخبرولهذاوجيشها،عسكرهاويقهرويزيلهاالطلمةيقهر

)1(

)2(

الحجبم:في-كيابنحوهوالطبراني312(،)1/:احمدأخرجلكلن،أجدهلم

عروةعن)1/591("الطبقات":فيسعدوابن،عباسابنعن8/258-

رىني":لخديجةقال!ك!تالنبيانالوحيبدءحديثفيصحيحبسندمرسلا

."..صوتا.وأسححضوءا

الصح!ح".!جال"و!جالهأحمد:سندعنالهيثيقال

على:ويجحع"جحر"جمعوهوأق(منوالم!بت"اجحرتها!،ود(:)ظ

117(.)4/"اللسان":انظرواجحارلما"جحرة
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فياالكفارويدعالنور،الىالطلحاتمنعبادهيخرحأنهأأ"كتابكل

!د!الظمتفنيخرجهصامنواهالذيف!دلله>.تعالىقال،كفرطمظلصات

لدأت<إليلضقر!تيضصدهملظغوثأؤلياوهمك!ؤأوألذيفلنور .-َ

يمثعىنورالثموجعلنافاحستنهمئضاكانأومن>:تعالىوقال،2[!!ة]البقرة

اوقال[122]ا،رواممنها<نحارحفس.كطتافيم!4مممنالناسلمجص-ف

منفؤثه-موجمنموجيغشمهلبممجردتكظتصأو>:الكفارأعمالفي

لهألثهومجعلومنيرلفايكذلىيد!أخرجا!بعص!قؤ!بعضهاظمنآ!ابءف!!ه

.[04:النور]ا!؟أ/*لؤومنل!!الؤرأ

!أدلهاثور>:ونورهمالإلمانهلصفاتفيذلكقبلقالوقد

مىع!غروج-صكل
؟نهاالزجاجةذجاحؤ!الم!خمصباحفيهاكمشكؤلآلؤر!ءمثلوالأزص!السصؤت

ولويضىءزلتهايكادولاغربية!،شرقيه2ذلعونؤمبر!ةشجرةمنيوقدِد!يكؤكب

.!3["]النور<يهـثامنلو!هللهيهدِينورفىنورلؤتحس!نار

االمضيءالقلبفيومستقزهنور،الىومآلهنورا،كلهفالإيصان

المشرقة،المضيئةالمستنيرةالارواحبأهلهوالمعترنالمستنجر،

القلوبفيومستقره،الظلماتإلىومآله،طلحةكلهلشرك1ووالكفر

المظلمة.الارواحبهالمقترن1و،المظلمة

يحدثماصرومنالطلمةشرمنالفلقبربالاستعاذةفتأمل

اهاتانبلالقرآنأن:بهتشهدالواقععلىالمعنىهذاونزلفيها،

ع!ج!مح!درسالةصدقوبراهينالنبوةاعلامأعظممنالسورتان

بهتنزلتمابهجاءماوان،وجهكلمنالشياطينبهجاءماومضادة

يليقولا،فعلوهفما،يستطيعونوما،لهم1ينبغيوما،الشياطين

(.)قفى!ليست"كتابكلا(في)1(
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عليه.يقد!ونولا،منهميتاتىولا،بهم

منعليهلرسولاعداءيو!دهلماواسفاهجوابأبينهذاوفي

ومسادفعها،فيلتقصيرغايةالفتكلمونقصرالتي،الباطلةالاسئلة

جوابهافيوكفىسفىالذيهوسبحانهاللهوانماجوابها،فيشفوا

لاوالمنةالحمدفلهنظار،ولاإصوليولامتكليمإلىيحوجنافلم

عليه.ثناءنحصي

فصل

،مفعول:يمعنىفعل"فلفا"اذوذلك،فلقكلهالخلقانواعلم

واللهومقتتصأ1"،ومسخلبمقبوض!:بمعنى،وقنصوسلبكقبض

الارضوفالق،والنوىالحبوفالق11(لأ)ق/8،الاصباحفالقوجلعز

والأوحامالمطر،عنوالسحاب،العيونعنوالجبال،النباتعن

عنالمتصدعالصبحويسمىالإصباج،عنوالظلامالاجثة،عن

وفلقه.الصبحفرقمن)2"ابينب()ظ/134:يقالوفرقا،فلقا:الظلمة

بهيفرق،فرقانكفهامرهفكذلكوفرفا،فلقاخلقهفيانوكما

الليلظلاميفلقكما،بالحقالباطلظلامفيفرق،والباطلالحقبين

لتضقنه"فرقانا"،:ونصره"،"الفرقان:كتابهسمىولهذا،بالإصباح

فلفا:وسماهلموسىالبحرفلقهومنه،وأعدائهاوليائهبينالفرق

.)3(!
ولمحرما.

وظهر،المواضعهذهفيالفلقبربالاستعاذةحكمةفظهرت

ومقنوص(.!ومسلوب:"المن!رية9فى)1(

(.ابيضإهود(:و)ظ)2(

)ق(0من)3(
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،قدرهيقد!وذلاالعبادوان،وجلالتهوعظمتهالقرآنإعجاربهذا

.[؟؟:]فصلتأفيكاأ<حكيوحميدمنتنزيل>:نهو

فصل

السحر،شرهوالشروهذاالعقد،فيالنفاثاتشرا:الثالثالشر

وينفثن،الخيوطيعقدناللاتيالسواحر:هنالعقدفيالنفاتاتفإن

النفخ:هووالنفثإلسحر،منيردنماينعقد!تى،عقدةكلىعلى

الساحر،فعلى:والنفثبينهما،مرتبةوهو،التفلدونوهو،ريتيمع

عليهويستيربالمسحوريريدهالذيوالشربالخبثنفسهتكيفتفإذا

نفسهمنفيخرجريقمعهنفخاالعقدتلكفينفخأأ(الخبفةبالأرواح

وقدا،لذلكالممازجبالريقمقحرن،والادبللشرممازجنفسىالخبفة

الشحر!هفيقعالمسحور،اذىعلىالشيطانيةوالروحهوتساعد

الشرعي.الامريلاالقدريالكونياللهبإذن

االاستعاذةخصفلم،والاناثالذكورمنيكونفالسحر:قيلفإن

الذكور؟.دونلإناثمن

بناتانوهو،الواقعالسمببعلىخرجهذاإن:جوابهفيقيل

)2(،وغيرهعبيدةابيجوابهذاع!.النبيسحرذأعصمبنلبيد

كماأعصمبنلـيدهولمجوالنبيسحرالذجممافإذبسديد،هذاوليس

ا."الصحيح"فيجاء

الثفائاتوالانفسالأرواحهنهناالنفاثاتأنالمحفقا:والجواب

الخبيثةالانفسجهةمنهوإنماالسحرتاثيرلان،النفاناتالنساءلا

)11

)21

"01)ظ!د(:!نفث

21!(.51/.القدير"و"فتح275(،)9/المسير":"زاد:انظر
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النفائاتذكرتفلهذامنها،يظهرإنماوسلطانه،الشريرةوالأرواح

أعلم.واللهالتذكير،دونالتأنيثبلفظهنا

عائشة:عن،ابيهعن،غروةبنهشامعن"الصحبح")1(ففي

صنعه،وماشيئاصنعانهإليهلئخنرإنهحتى،طب!النبي"ان

فيماافتانىقدأللهأن"أشعرت:قالئمربه،دعاوانهب(ألى/178

"جاءنى:قال؟اللهرسولياذاكوما:عائشةفقالتفيها"،استفتيته

أحدهمافقال،رجليعندوالاخر!اسيعندأحدهمافجلسرجلان

:قالطب!؟من:قال،مطبودب:الاخرقال؟الرجلوجعما:لصاحبه

طلعةوج!ومشاطةمش!في:قالفبماذا؟:لهقال.الأعصمبنلبيذ

قالتزريتي".بنيفيبئبرذروانفي!قالفو؟فاين:قالذكير،

رضيعائشةإلىرجعثملمج!ي!اللهرسولفاتاهاعنها.اللهرضيعائشة

رووسنحلها!لكأن،[لحناشنقاعهولماءهالكأن"و[لله:فقالعنهاالله

أنا"افا:قال؟أخرجتههلااللهرسوليا:لهفقلت:قال"،الشياطين

فدفنت.بهافأمرشر["الناسعلىأثيرأذوكرهتاللهشفانيفقد

في:هشامعنعييضه،بنوسفيانالليثوقال:البخاريقال

مشط،إذاالنض!حومنيخرحماالحشاطةإن؟ويقالومشاقة،مشط

لكتان.مشاقةمنوالحشاقة

لهاللهبمعافاةاكتفاءيخرجهلمإنهالروايةهذهفيهكذا:قلت

:قالغيينةبنسفيانحديثمن)2"البخاريروىوقد،إياهوشفائه

)1(

)2(

حديثمن)9218(رفمومسلموغيرها(5763و)3268رقمالبخاريأخرجه

.-ععهااللهرضى-عائشة

57651(.رقم
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فسألتعروةعن،عروةالحدثني:يقولجريجابنبهحدثنامناول

حتىسحراللهرسول"كان:عالشةعن،ابيهعنفحدثنا،عنههشاما

يكونمااشدوهذا:سفيانقال،ياتيهنولاالنساءايأتيانهيرىكان

أفتانيقداللهأناعلمتعائشة"يا:فقالكذا،كانإذاالسحومن

راسيعندأح!هحافقعدرجلان)ظ/1135(آلانيا،فيهاشتفتيتهفيما

الرجل؟ماب!لللاخر:راصيعندالذيفقالرجليئ،عندوالاخز

بنيمنرجللاصنصم1بنلبيد:قالطبه!؟ومن:قالمطئوب:قال

ومشاطةفش!في:قال؟وفيم:فالمناففا،وكانليهودحليفزريتي

ذروان"،بئرفيرعوفؤتحتذكرٍطلعةخ!في:قال؟وأين:قال

وك!!!ريت!ا،التيالبئو"هذ:فقال،أستخرجةحتىالتئرفاتى:قال

،فاستخرج:قال،الشياطينرصووسنخلهاوصاانالحئاصنقاعةماءها

واكرهشفانيفقدأدلهأما:فقال،تنشرت:أيأفلا؟:فقلت:قالت

شزا".[لناسمنأحدعلىاثيرأن

"باب:عليهالبخاريوترجم،استخرجهانهالحديثهذاففي

االسحر؟".يستخرجهل

عنويؤخذطببهرجل:المسيببنلسعيدقلت:قتادةوقال

،الإصلاحبهيريدونإنما،بهبأسلا:قالوينشر؟عنهايحل،امرأته

عنه)1(.ينها()ق/917فلمالناسينفعمافأما

حديثفإنتعارضهما،الظاهرفييظنقدالحديثانفهذاذ

الحافظ:وقال؟بهمجزوما)01/243(":الفتح-"الصحيحفيالبخاريعلقه)1(

فال"،قتادةعنالعطارأبانطويق!ن،السنن"كتابفيالائرمبكرأبو"وصله

".صحيح"وإسماده)5/94(؟التعلجقإ:!تغليقفيالحافظ

738



ابنوحديث،يستخرجهلمانهفيهالاولابميهعن6هشامعن،عيسى

استخرجهفإنهبيخهما،لنافيولا،استخرجهأنهفيههشامعن،جريح

شفي.أنبعددفنهثم،وعلمهراهحتىالبئرمن

اخرجتههلا:أياستخرجتهبمهلاعنها:اللهرضيعائشةوقول

ناوهو،ذلكمنلهبالمانعفاخبرها،ويعاينوهيروهحخىللخاس

للساحرويغضبالإنكارفيقغ؟ذلكعنليسكتوايكونولمالمسلمين

بهافأمروالمعافاةبالشفاءالمقصودحصلوقدالشز،فيحدث،قومه

سألتالذيغيرالواقعفالاستخراج،للناسيستخرجهاولم؟فدفنت

ليستخرجهاالبئرإلىجاءإنماع!يوانهعليهيدلوالذي،عائشةعنه

ذلك،فىلهكرضلاإذ،ينصرفثمإليهالينظرإليهيجيءولم،منه

)1".اعلموالله

بالق!ولمتلقى،بالحديثالعلمأهلعندثابتالحديثوهذا

الكلامأهلمنكثيرعلىاعخاصوقد،صححتهفييختلفونلا،بينهم

بعضهموصنف،بالتكلذيبوقابلوهالانكار،أشذوأنكروه،وغيرهم

القولاحسنماغايةوكاذ،هشامعلىفيهحملمفردامصنفافيه

شيء"،هذامنيكنولمالامر،عليهواشتبه)غلط:قالأنفيه،

تصديقمسحوراكونهفإنيسحرانيجوزلالمج!ح!النبي"لأن:قال

:قالوا[4!:لاسراء][(!+فيقيمسحورارجلاإلاتئبوذ!ن>:الكفار2()لقول

يصودمىلاظندسإق>-:السلامعليه-لموسىفرعونقالكماوهذا

من(نت>إصا:لهصالحقوموقال101[.لإسراء:]1(اصه*مسحورا

)1(

)21

إ:الارجماو"فتح445(،-؟؟؟)9/:!بطالابغإشرحفيالروايتيىبينالجمعانظر

0(/15،2-.)246

"لامر".د،:وأظ
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منأشاإفحا>:لهشعيبقوموقال31!أ[،ال!عراء؟1<اأمشةالمسحرفي

ذلكفإذ،يسحروااذعليهميجوزلافالانمياء:قالوا،<18إ/شالمسحردن

الشباطين".منوعصمنهملهماللهحمايةينافي

منهشافافان،العلماهلعندمودودهؤلاءقالهالذيوهذا

دريوجببماالأئمةمناحافيهيقدجولم،واعلمهمالناساوثق

عائشةعنهشامغيررواهوقدالش!أذ؟!ولهذاللمتكلمينفما،حديثه

.-عنهاالله-رضي

ولم،الحديثهذاتصحيحعلى"الصحيحين"أصحافياتفقوقد

عندمشهوروالقصة4واحطةبكلمةالحديثإاهلمناحدفيهيتكلم

اعلموهؤلاءوالفقهاء4والتاريخوالحديثوالسننالتفسيراهل

المتكلمين.منوايامهغ!ج!اللهرسولباحوال

الاعمش،عن،معاويةابو"حدثنا)1(:شيبةابيبنبكرابوقال

رجلع!يوالنبيسحر:قال،الارقمبنزيدعنا،حيانبنيزيدعن

رجلاإن:فقال،جبريلفأتاه:قالاياما،لذلكفاشتكىاليهود،من

علباحمك!واللهرسولفأرسلعقدا،أ2(لذلكوعقد،سحركاليهودمن

فقام،خفةلذلكوجدعقدةحلكلمافجعلبها،فحاء4فاسحخرجها

راهولالليهوديذلكذكرفما،عقالمنانشطكأثماحمك!واللهرسول

*،)3(

01!ط"وجههلمحي

،1(

)2(

)3(

41!!-هـ4)!/المصنف":لافي

ا"لك".ود(:)ق

مسعده":9فياحمدخرجهو

2(،لأا)1رقمالمنتخب"داحصيد

به"معاويةابيطريق

بنوعبد،!121)7/:والنسافي،367()4/

منكلهم)5/""أ!!الكبير":فيوالطبرافي
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اللهرسوليخدماليهودمنغلامكان:وعائشةعباسابنوقال

،!البيرأسمشاطةاخذحخىفيالوافلماليهود،!!4"-دنتعصني

ذلكوتولىفيها،فسحووهاليهودقأعطاها،مشطهمناسنانوعدة

فيه)1".السورتانهاتانفنزلتاليهودمنرجلالأعصمبنلبيد

وجلعزاللهفانزل،بالابرةمغرورةكانت:وقجلالبغوكلن)2":قال

آياتخحسالفلقسورة:ايةعشرةإحدىوهماالسورتينهاتين

انحلتحخىعقد!،انحلتآيةقرافكلحا،آياتستالناسوسورة

أ3(.عقاليمنانشط!كأنحاالنبيفقامكلها،العقد

،ايامثلاثةعليهواشتداشهرستةفيهلبثأنهو!وي:قال

)1(

)2(

)3(

شرطعلىوصححهاخربإسنادزيدحديثمن036()4/:الحاكمورواه

؟"2(:)6/":المجمعدافيالهيثميوفال)01/923(،"الفتج":وانطر:،الشيخين

".الصحيحرجالأحدهماورجالبأسانيد،الطبراني"رواه

تف!يرهإذ؟ال!عل!يمنأخذاإسناد،بلا()4/6؟ه":"تف!يرهفيالبغويذكره

1193"أ"/0193-"تف!يره([:فيكيرابنللثعليوعراهنه،مختصر

نكلارةبعضهوفيغرابة،وفيهإسناد،بلاأورده"هكذا:عقجهوقالمطؤلا،

اهـ.تفدم"مماشواهدولبعضه،شمديدة

547(.-)4/546إتفسيره":في

فحاعباسابنحديثفيوقع"وقد101/236":"الفتح":فيالحافظقال

بهسحرالذيالسحرقصةاخرفيضعيفبسند!الدلائل"فيالبيهقيأخرجه

،والناسالفلقسورةوانزلتعقدةع!ئرةإحدىفيهوتراوجدواانهم!م!البي

اخربند2/991()الطيقاتسعدابنوأخرج،عقدةانحلتآيةفرأكلماوجعل

السحرلاشخراجك!البيبعثهمالصاوعمارمعلياأن:عباسابنعنمقطع

.(؟0)؟/:الحبيرا["التلخيص:وانظراهـ.اعقدةعشرةإحدىفيهاطلعةوجدا

انطرضعبهفةأيضالكخها،عائشةعنعمرةروايةفيالعقدهذهذكرجاءوكذا

246(.241،)01/"الفخح":
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المعوذتان)1(5فنزلت

عارضاالأمراضمنمرضحاكان!اصابهالذيوالسحر:قالوا

الحرضفإنما،بوجبماعيبولاذلكفينقصولا،منهاللهشفاه

)2(،مرضهفي!ي!عليهأغميفقدالإغماءوكذلكالانبياء،علىيجوز

الذياليلاءمنوهذاشاله!؟(،وجحشقدمه!3"،انفكتحينووقع

الانبياء،بلاءالنالسىواشذ،كرامتهونيلدرجاتهفيرفعةبهاللهيزيده

ا،والحبسوالشتموالضربالقلمنبهابعلوابحااممهممنفابتلوا

كماالسحرمنبنوعاعدائهبعض!من!ب!النبيلبتلىانببدعفليس

وهوالسلىظهرهعلىالقىبالذيوابتليا،فشجهرماهبالذيابتلي

منهذ!بل،ذلكفيعارولاعليهمنقصفلا،ذلكوغيرساجد،

الله.عنددرجاتهموكلوكحالهم

الخدريسعيدابيعن"الصحيسح"فيثبحتوقد:قالوا0118(أق/

"نعم"،:فقال؟"اشتكيتمحمد"يا:فقال!ي!النبياتىجبريلان

اونفس!كلشرمن،يؤذيك5شيكلمنأ!قيكالله"باسمةفقال

شرمنجبريلفعوذه(ا!قيك")اللهباسم،يشفيكاللهحاسلإ،عين

،1(

)2(

)3(

ألح(

عندضحرةابيروايةفي"وقع101/237(:"الفخح[(:فيالحافظقال

أمامعحر،ةوصوابهاأكذاوهيبروايةوفى"ليلةاربعن"فاقام:الإسماعيلى

)6/63(:أحمدعندهشامعن(المدةتحديدفيهافليس6/69وهيبرواية

مزأجه،تغيراتداءمناش!رالسخةتلونبأنالجمعويمكناسهرا[،اس!ة1

اهـ."...استحكامهمنيو!اوالأربجن

ا.-عهااللهرضي-عائشةحديث!ن(4)18رقمومسلم،(1)89رقمالجخاريأخرجه

.-كهاللهرضي-مالكبنانسحديثمن11191(رقمالجخاريأخرجه

ا-.ايضا-ان!حديثمن)411،رقمومسلم3(،لا81رقمالجخاريخرجه

.-كهادله-ر!يالخدريسعيدأبيحدبثمن)2186(رلمحممسلماخرجه
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مزيللخعويذهذاأرعلىفدل،اشتكىلماحاسدوعيننفسكل

!غيرهمنوشكايتهشيءمنئعوذهفلاوإلا!ب!،لشكايخه

قولهامافيها،لكمحجةفلابهااستدللتمالتيالايابوأماقالوا:

37[]الإسراء:مسورأ<إلارجاةةغوقأق>:قالواأثهمالكفارعنتعالى

فقيل:3!1[]السعراءةلمسخرد!أ*-1<منأنتإئحا>.لهصالحقوموقول

،ويشربيأكلمثلهمبشرانه:أي،الرئةوهي،سحرلهمنبهالمراد

وهو،مرضيغيرجوابوهذاالسحر،بهالمرادليس،بمللثليس

مسحور،بأنهالبشرعنيعبروذيكونوالمالكفارفلنالبعدغايةفي

اتواالمعنىهذاارادواوحيث)1"،اللغاتمنلغةفيهذايعرفولا

لبثعرئن>ألؤمقمثلةا<،ب!شرإلاأنتض>مافقالوا:العبثرلفظبصريح

.بشرارسحو،د؟9+<للهأبعث>لمخا<،

واي،الرئة:وهيالشحرذا:بهيريدوافلمالمسحور،واما

لموسى:فرعونيقولكيفثم؟االموضعهذافيالرئةلذكرمناسبة

لهانعلمماافتراه101[11،سراء:<1أ؟فيم!حورأيحوسىلأظنثإني>

يفرعؤتلاظنك>ثاق:بقولهموسىيجيبهكيفثم،بشرواثهسحزا

موسىلصدقهبشرانهبالمسحورارادولو201[]الاسراء:اش.أ!(إمثبورا

لمالقومهمالرسلقالتكما،إليكاللهأرسلنيبشرانانعم"وقال

لابشرقمبةم(!خن)ق>:فقالوامملنا<ب!ثر!لاانةمإق>:لهمقالوا

الضعف.كايةفىالجوابفهذا،ذلكي!نهرواولم

هوهناالمسحوربأنوغيره،جريرأ3"ابنمنهمطائفةوأجابت

)11

)2(

".الامملغاتمن9)ق(:

لأظنك=إني؟بهمرادايكونأنيجوزلاوقد:قال)8/158("ئضسيره":فىكحا
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ساحربمعنىعندهفالمسحور،غيرةإياهعلمهقدالذيالسحرفعلئم

منان:وهو،اللغةعليهساعدتإنجيدوهذاالسحر)1(،علمةأي

فىيعرفهذايكادولاأ()ظ/136مسحور،:لهيقالالسحر،علم

كالمطبوبغيزهسحرهمن[لمسحوروإنما،اللغةقيولا،الاستعمال

له:يقالفإنما)2(السحرعلممنواما،وبابهوالمقتولوالمضروب

قومقالكما،غيرهيسحرلموانبالسحر،عالمانه:بمعنىساحر،

قذفهففوعون34[]المححراء:)صيما!عليسؤلشحرهذاإن>:لموسىفرعوذ

ساحزا.بكونهقذفوهوقومهمسحورا،بكونه

"الكشاف")3(صاحبجوابوهو،الثالثالجوابهوفالصواب

جن،حتىسحرمنوهو،بابهعلىالمسحورانب()ق/0"1:وغيره

فان،يقولمايعقللاالعقل!زائلمجنوذمثلمسحور،فقالوا:

يدريلابحيثعقاهفسدقدالذيهويحبعا:لاالذيالمسحور

منفأماأ<-الأصمعقولمجونم>:فيهقالواولهذا،كالمجنونفهوايقولما

يمنعلافإنهالناسبهئصالثالأمراضامنبمرضبدنهفياصيب

دانما،الأبدانبأمراضيقذفوهملمالرسلواعداء،اتباعهمنذلك

سحرواقدانهموهو،اخمباعهممنسفهاءهمبهيحذرونبماقذفوهم

ا:تعالىقالولهذا،المجانينبمنزلةيقولوذمايعلمونلاصارواحتى

"4[:]ا!سراءا(-7؟أسبيلأيسمطيعونفلافضلواألأقئاللكضربواكيفظر>

)1(

)2(

)3(

وميموذ،علينامشئومإنك:قيلكحا،فاعلىموضعمفعولفوضعساحزا،موسىيا

اهـ.كثيزا"مفعولبلفظفاعلالخرجقدوالعرب...ويامنشائمهووإنحا

بالسحر"."عالم:1""المعيويةفي

"فإنه"0(:)ظ

/2(.)377
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،اخرىوالمسحور،مرةوالحجنون،اخرىوالساحر،مرةبالشاعومثلمك

ظريفا)1(وتحيرهتيههفييطلبمنضلالذلاشجحيعفيفضلوا

،وحيرةضلالطريقفهياخذهاطريقايفانه،عليهيقدرفلايسلكه

فهذا)2(سلوكهـا،علىيقدرولاسبيلا،يهتديلاامرهفيمتحيرفهو

وهومنها،اللهبرأهامثالألهضربواحتىمعهع!ي!اللهرسولاعداءحال

وبهتان.وافترا!كرسأنهاعاقلكلعلموقدمنها،اللهخلقأبعد

]أنلهموصيانتهلهماللهحمايةئنافيالانبياء"إن:قولكموأما

واذاهملهم،اعدائهمأذىمنيصيبهمماان.فجوابهيسحروا"،

يحميهمكماسبحانهفإفهلهم[)+"؛وصيانتهاللهحمايةينافيلاإياهم

لهمالكفارأذىمنشاءبمافيبتليهمويتولافمويحفظهمويصونهم

إذاوخلفائهمأممهممنبعدهممنبهموليتسلى،كرامتهكمالليستوجبوا

ورضواصبرواوالانبياء،الرشلعلىجرىمافراوا،الناسمنأوذوا

النكالمنلهمأعدمافيستوجبونالكفارصاغولتمتلىء،بهموتأسوا

فيعجل)4"،وعداوتهمبشيهمبسببفميمحقهـم،الآجلةوالعقوبةالعاجل

انبيائهابتلاءفيتعالىحكمتهبعضىمنفهذا،منهمالأرضتطهير

إلهلا،السابغةوالنعمةالبالغةالحكمةوله،قومهمبأذىورسله

.سواهربولا،غيره

فصل

+(،اصالمقدفألعشثتسؤومى>:تعالىقولهدلوقد

".وغيرهتيه"في)!تى(:)1(

"فكلهذا".)!،:)2(

)!تى(.منومستدرك،والحطبوعاتود()ظمنساقطالحعكوفينلينما)3(

."،وعدوانهم:()ق(لحا
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لهوانالسحرتاثيرعلىالمذكورعنها-الله-رضيعائشةوحديث

وغيرهم،المعتزلةمنالكلامأهلمنطائفةذلكانكروقد،حقيقة

ولاقتلولامرضفيلاالبحةللسحرتأئيرلاإنهأ(!ث/أ"أوقالوا:

لهحقيقةلا،الناظرينلأعينتخييلذلكوإنماقالوا:عقد،ولاحل

ذلك.سوى

والسلف،الصحابةعنالاثار)أ"بهماتواترتخلافوهذا

اهلمنالقلوبوارباب،والحديثالتفسيروأهلالفقهاءعليهواتفق

العقلاء.عامةيعرفهوما،الحصوف

وبغفحااوحئاوعقدا،وحلاوثقلأ،مرصايؤثرالذيوالسحز

منهموكثير،الناسعامةتعرفهموجودالاثارمناذلكوغيرونزيفَا،

منه.بهأصيببماذوقاعلمهقد

علىددلى<أتوللمخدفألعفمثتشرومن>:تعالىوقوله

لاالضرركانولو،عنهغيبتهحالفيالمسحوريضرالضفثهذاان

للنفثيكنلم-هؤلاءيقوله-كماظاهزاالبدنبمباشرةإلايحضل

منه.يستعاذسرللنفاثاتولا

الناظريناأعينجميعيسحرأنالساحرعلىجازأفإذاوايضا:

تغيرهذاان-معبههومابخلافالشيءيرواحتى-كثرتهم-مع

أعراضهمبعضتغييرفيتأثيرهيحيلالذيافما)2"-إحساسهمفى

والتغييرالرؤيةفيالواقعالثغييربينالفرقوما؟!وطباعهموقواهم

.؟!والدنالنفسصفاتمناخرىصفةفيب()ظ/136

)1(

)2(

"ر"خبالاا9ة(ق)

.!مهمجساا"ة(ق)
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والم!تصل!ححركا،ال!اكنيرىصارحتىإحساسهكيرفإذا

يجعلحتىنفسهصفاتيغيرلانالمحيلفحاحيا،والميتمنفصلا،

+التاثيرات؟منذلكوغيرمحبوباوالبغيضبغيضاإليهالمحبوب

ألأساغبلسحروا>:إنهمفرعونسحرةعنتعالىقالوقد

ناسبحانهفبين116[:][!عرافأ<إ/صبسخرعطصووجدشترهبوهمو

وهو،الحرئيفيحصللتغييريكونأنإماوذلك،سحرتاعينهم

حركتها،بأرواحاستعانتالسحرةيكونانمثل،والعصيالحبال

لامنجرإذاكماوهذابأنفسها،تحركتانهافطنوا،الشياطينوهي

الجارترىولاينجر،والبساطالحصيرفترىبساطااوحصيراتراه

التجستهاوالعصيالحبالحالفهكذا،يجرهالذىهوأنهمعله،

بأنفسها،تقلبتانهاالرائيفظنالحيةكتقلبفقلبحهاالشياطين

الرائيفيحدثالتغيريكونأذوإمايقئبونها.الذينهموالشياطين

!يبولاانفسها،فيساكنهوهيشحركوالعصيالحبالراىحتى

وإحساسهالرائينفسفيدتصزففتارةوهذا،هذايفعلالساحران

فييخصرفوتارةيه،ماهوبخلافالشيءيريهحتىب()ق/181

فيها)1(.يتصرفحتىالشيطانيةبالارواحباستعانتهالمرئي

والعصيالحبالفيفعلواأنهممنالمنكرونمايقولهوأما

باطلفهذا،سعتحتىويخرهالزئبقمثلوصثيهاحركتهاأوجبما

حركةبلخيالأهذايكنلمكذلككاذلوفإنه،كثيرةوجوهمن

سحزا،ذلكيسمىولا،الئاسلأحينسحراذلكيكنولم،حقيقية

>فإذاحبالهم:تعالىقالوقد،المشتركةالصثاعاتمنصناعةبل

".فيه"يؤثر)ق(:)1(
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تحركأنب!ولو66[]!4:فىإ(!لت!تعئأخهاسخرهممنإليه!لوعصحيهم

شيء،فيالسحرمنهذايكنلم-المنكرونيقول-كماحيلةبنوع

هؤلاء-قال-كمابحيلةذلككانلويضما:و،يخفىلاهذاومخل

ولم،المحالذلكوبيانالزئمقمنفيهاماإخراجإيطالهاطريقلكان

يححاجلاالحيلةهذهفمثليضا:ولابتلاعها،العصاإلقاءإلىيحتج

يحاجولا،الصناعخذاقفيهايكفيبل،بالسحرةالاستعانةإلىفحها

هبالتقريباووعدلهموخضوعهللسحرةفىعونتعظيمإلىذلكفي

عفمكمئذيلكبرممم>إنإ:ذلكفييقاللافاانهوايضما:والأجر)1"،

وبالجملةوتعليمها،لعلحهافيالناسيشتركالصناعاتفانألسحر<،

المقصود.إلىفلنرجع،ردهيتكلفانمناظهرهذافبطلان

فصل

ناعلىوالشةالقراذدلوقدح!سد،إذاالحاسدشر:الرابعالسو

بالمحسوديثصلسرحسدهفنفسالمحسود،يؤذيالحاسدحسدنفس

:قالتعالىاللهفاذ،لسانهولابيدهيؤذالموان،وعينهنفسهمن

الحسدهصدورعخدمنهالشوفحققة*<،إذاحس!شرصاسدوصمن>

يسمىلاالحاسدأنومعلوم،مهملةالفطةفيهليسوالقران

ذلك،ونحووالقاتلوالشاتمكالضاربالحسد،بهقامإذاإلاحاسدا

المحسودعنغافلوهوالحسد،طبيعتهفياالرجليكونقدولكن

إليه،قلبهمنالحسدنارانبعثتوقلبهذكرهعلىخطرفإذا،عنهلاه

بمجردالححسودفيتأذى)2(،قلبهمنالحسدسهامإليهووجها

)1(

)21

والإجزاءي!-9:د(و)ظ

وجه.ولها""فبله:()ظ
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الأذكارمناورادلهويكون،بهويتحضنباللهيستعذلمفإن،ذلك

شرهمنعنهيدفعبحيث4عليهوالاقبالاللهإلىوالتوجهوالدعوات

فقولهولابد،الحاسدشرنالهوإلا،ادلهعلىواقبالهتوجههبمقدار

إذايتحققإنماشرهلان؛بيانأ()ق/182*(حسد%إدا>:تعالى

بالفعلى.الحسدمنهحمصل

جبريلرقيةالصحيحالخدرئسعيدأبيحديثفيتقدموقد

كلمنأ!قيكادله"بسموفيها:جم!ج)ظ/1137(النبي-السلام-عليه

فهذا"()ا"،يشفيكاللهحاسلإ،عينأونفيكلشرمن،يؤذيكشيء

ذإ!بمجردهاتؤثرلاعينهانومعلومالحاسد،عينشرمنالاستعاذةفيه

لموكيرهوالجبلالارضإلىينطركما،عنهساهلاهنظوإليهنظولو

الخبجثة،نفسهتكيفتقدمننظوإليهننرإذاوإنماشيئا،فيهيؤثر

بها)2(أثرتحاسدةخبيثةغضبيةنف!افصادت،واحتدتوانصسمت

وقوةضعفهصفةبحسبتأئيراالمحسودفيفأثرتالنطرة،تلك

رجلنحوسهمافوقمنبمنزلة،وأهلكهأعطبهفربحاالحاسد،نفس

عندوالتجارب،وامرضهصرعهوربمامقتلا،منهفأصابعريان

تذكر.انمناكثربهذاوالعامةالخاصة

ذلكفيوهي،الخبجحةالنفسبواسطةتأثيرهاإنماالعينوهذا

فإنها،واحتدت)3"غضبتإذاسحهايؤثرانماالتىالحيةبمنزلة

فتؤثرالسمالكيفجةتلكفيهافتحدثوالخبثالغضببكيفيةلحكيف

حتىمنهانوعفيواشتدتالكيفجةتلكقويتودبحاالملحوع،في

)2(

)3(

/742.تعدم!ى

بهاإ.لافائمترنت)ق(:

معحى.أصح)ق(فيوما"عضت"،ةوالمطبوعاتد(و)ظ

لح97



حمك!االنبيذكرهكحا،الحبلوتسقطالبصرفتطصسنظرةبمجردتؤثر

يطمسا!)1(فإنهما"اقملوفما،1:وقالمنها،الطفيتينوذيالابترفي

("أ2(.الحبلويسقطانالبصر

الغضبيةاالشريرةالنفوسفيلظنفما،الحياتفيهذاكانفإذا

المحسودإلىوتوجهتوانسمتالغضبحةبكيفيمهاتكئفتإذاالحاسدة

عادمعافىمنوكم،سليبمنوكم،قتيلمنكمفللهبكيفيتها؟!

ليسإ!فصدق-هوماداءهاعلملا:طبحئهيقولفراشهعلىمضنى

وكيفياتهاوصفاتهاجالا!وعلممنهذا2،الطباعلممنالذاءهذا

عنها.الأجساموانفعاللطباح1والاجسامفيتأثيراتهاومعرفة

له،منكروذو[لمحجوبون،الناسخواصإلأيعرفهلاعلموهذا

نصيبلهمنإلاعنهوانفعالهابالطبمعةوارتباطهذلكتأثيريعلمولأ

لتالروالأنفعالوهل؟الملقىكالخشبإلأالاجساموهل،ذوقمن

إلاالغريبةوالآثارالعجيبةالافعالمنعنهامايحدثوحدول!

فيفالصنعة،الصاحالةبمنزلةالتها،ب()ق/2"1والأجسام،للأرواح

الصنع.إلىأئرهوصولفيوسائطوالألات،لهالحقيقة

وشاهدت،روحهولطفتالعالماحوالوتأمل،1فطنةادنىلهومن

كلعنها،وانفعالهاالاجساموتحريكهاوتاثيراتها،الأرواحاحوال

راى)3"-والمسبباتالأسباببخالق،العليمالعزيزبتقديرذلك

الصرلما."يلتمس:مسلملروايةاموافقوهولما"يلتحسان:()ظ()1

عمرابنحديثمن)2233(رقمومسلم)7932(،رقمالبخا!ياخرجه)2(

ا".الحبل"يستسفطان:"الصح!ح!ن("وفي،بححوه-عنهصااللهرضي-

الخبيثة.الحئاتمنجنسوالابتر:الالقم!ينوذو

."...فطنةادنىله!ومن.بقوله!تعلق)3(

لا05



وربوبحته،وعطمفاللهوحدانيةعلىدالةوايات،الكونفيعجائب

واسبابهاآثارها،تشهداخراحكامعليهتجرياخرعالخاثموان

الذيالخالقينوأحسنالعالمينرباللهفت!باركالابصار،عنغيب

إلىالاجساملعالمنسبةولا!!خلقهشيءكلواحسن،صنعمااتقن

.!!اعجبوآياتهابهروعجائبهواوسعاعظمهوبل،الارواحعالم

بمنزلةيصيركيفالروحفارقتهاذاالانسانيالهيكلهذاوتأمل

والحعارف)1"العلومتلكذهبتفأين،اللحمالقطعةأوالخشبة

الأفكارونلكالعجيبةالافعالوتلكالغريبةالصنائعوتلك،والعقل

هوسواءالهيكلوبقيالروحمعكلهاذهبتكيف؟والتدبيرات

يواليكاو،يحبكأويراكاوالانسانمنيخاطئكوهل؟والتراب

الأموذلكإلا،ويوحشكويويخسك،ويئقلعل!كويخف،ويعاديك

بالبصر.المثاهدالهيكلوراءالدي

خلوقلبكعلىخفيف!ه،الجثةكيرالهيولىأ2"عطيمرجلفرب

جبل،منقلبكعلىأثقل،الجةصغيرالخلقةلطيفثواخر4عدك

وكثافةوحلاودها،وخفتهاذاكزوحللطافةإلاذاكوماب(13)ظ/لأ

بينالتيوالوصلفالعلقوبالجملةومرارتها،روحهوغلظهذا

تبغا.والاشباح،اصلأللأرواحهيانماوالئعدوالحنافراتالاشخاص

فصل

فيثتركانشيء،فيوبفترقانشيء،فيينثتركانوالحاسدوالعائن

.""والارواحةزلادة()ق(1)

مهصاتعلىأ(التوقيفانظر؟،والمادةالأصلبمعنى،يونافيلفظ،الهيولى)2(

.745()ص/ة!التعاريف
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ذاه،يريدمننحووتتوجهنفسهتتكيصمنهحاواحدكلانفي

يحصلوالحاسد.ومعاينتهالمعينمقابلةعندنفسها)1"تتكيففالعائن

ايضا.وحضورهالمحسودكيبةعندذلكله

واجمادمنيحسدهلامنيصيبقدالعائنانفيويفترقاذ

صاحبه.حسدمنينفكيكادلاكانوانمال،اوزرعاوحيوان

مع،وتحديقتعجبرؤيةللشيءرؤيتهفإن،نفسهعينهاصابتوربما

)2".المعينفيتؤثرالكيقيةبتلكنفسهتكيف

تعالى:قولهفي)3(المفسرين)ق/3"11(منواحدغيرقالوقد

الاصايةإنه:5[1:]القلمالدتجر(!عوالفابأتصز!ليزلقونككفرهـأئذيني!دوأق>

منقومإليهفخظرغ!ي!،الثهرسولبهايصيبواانفأرادوا،بالعين

منهمطائفةوكانحجته)4(-مئلولامثلهرايناماوقالوا:العائنين

المكتلخذ:لخادمهيقولىثمفيعينها،السمينةواليقرةالناقةبهمتحر

فتنحر.تقعحتىتبرحفمالححها،منبشيءوآتناوالدرهم

ثلاثة،اويومينيمكثالعربمنرجلكان"!الكلبيئ)وقال

إبلأكاليومارلم:فيقولالإبلبهلمحمراخبائهجانبيرفعئما،يأكل

منهايسقطحتىقليلاإلاتذهبفماهذه،منأحسنغنماولا

بالعينع!ي!اللهرسوليصي!انالرجلهذاالكفارفسأل،طائفة

وانزل،وحفظهرسعولهتعالىاللهفعصم،غيرهفيكفعلهبهويفعل

"تتكثتف".)ق(:فيقبلهاوماهذه)1(

بعدها،.فما-؟16)؟/:المعاد"إزاد:وانظر)2(

وكيوه.عباسابنعن402،-)12/302":الطبريإتفسيرانظر)3(

".الغويتفسمر9فيوكذا"إحججه:)ق()4(

"3(.لح)4/"تفسيره":فيالجغوىعنهنقله)!(
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طائفة.قولهذا51[:]القلمبابقنر!<يخرلقونكداالذيني!رودن>:عليه

أنهمالمرادليس)1(-:قتيبةابن-منهماحرىطا!ةوقالت

أنهمرادوانحا،يعجبهمابعيخهالعالنيصيبكمابالعينيصيبونك

والبغضاءبالعداوةشديدانظزاالكريمالقرانقىأتإذاإليكينظرون

يسقطك-يكاد

نظربنطرهميكادونالعداوةشدةمنيعنيالزخاج)2(:قال

نظر:القائليقول،الكلامفيمستعملوهذا،يصرعونأنالبغضاء

منها.يصرعنيكانقدنظرةإلي

بسماعالنظرهذاقرذانهالمعنىهذاصحةعلىويدل:قال

إلهفيحمدون،الكراهةاشدذلكلكرهونكانواوهم،الكريمالقران

هبالبغضاءالنظر

العداوةشدةسببهيكونقدالمنظورفييؤثرالذيالنظر:قلت

النفستأثيرويقوىبالحسد،نفسهتؤثركمافيهثظرهفيؤثووالحسد،

فإذا،عنهنفسهتشتغلقدعدوهعنغابإذاالعدوفان،المقابلةعند

فيتأثو،إليهبكلئتهاالنفسنوتوجهت،عليهالهمةاجتمعتفبلاعاينه

منومنهم،يحممنومنهم،يسقطمنالناسمنإنحتى،بنظره

كثيرا.ذلكمنالناسشاهدوقد،بيتهإلىيحمل

العين،بإصابةيسمونهالذيوهو،الاعجابسببهيكونوقد

فختكيفاستعطام،اوبهإعجالبرؤيةالشيءيوىالناظرانوهو

)1(

،2(

":البغوي!تفسيرمنينقلوالحؤلف017(،)ص/القراذ[(:مشكلل،تأويلفي

؟38(.)4/

145(.101/"اللسان([:فينقله
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منالناشيعرفهالذيهووهذا،المعينفيتؤثرخاصةبكيفجةروخة

01بذلكفيصابمنهويعجبونالشيء،يستحسنوذفإنهم،المعينرؤية

مه)1(بنهمامعنمعمر،حدثنا:أعبدالرزا!تىب()ق/183قال

ح!""العينع!جو:اللهرسولقال:قال،هريرةابوحدثناماهذا:قال

)2(01الوشمعن!رنهى

عنعامر،بنعروةعنديمار،بنعمروعن،سفيانوروى

بنيإناللهرسعوليا:قالتعميسبنتاسماءاان،رفاعةبنعبيد

شيءكانفلو"نعم،:قاللهم؟افنسترقي،العينتصيبهمجعفبر

العيقأ()3".لسبمتهالقضاءيسبق

نطرفهو،العداوةشديدحاسدنطرإليهيخطرونكانوافالكفار

هوبل،العائننطرمناشدفهذا،وعصمتهاللهحفظالولايزلقايكاد

هذاارادمأبالعينالاصابةمنإنه:قالفمنالعائن،ثظرمنجنس!

استحساننطريكنلمنطرهماذاراد94"،بهليس:قالومن،المعنى

حق.1(فالقولان)،وإعجاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

.ا[اق!بةبن"هشام:إلىاوالمطجوعاتود()ظفيتحرفت

1/18(،)1.لى"المصخففيوعبدالرزاق)131(،رقم"!صحجفقفيهماماخرجه

218(.الا!قمومملم5(،لا4)0رقموالبخاري

)0351(،رقمماجهوابن2(،كاا)9رقموالترمذكط)6/"43(،:احمداخرجه

عمي!ابنتأسماءحديثمنوكيوهم)4/365("الكبرأى":فيوالنسائي

اعخها-.اللهرضي-

شواهد.وله["،صحيححسنحديثإهذا:الترمذيقال

أصح.و]لحثت""فيهود(:و)ظا"،"منهم)ق(:

(.)قمنوالتصويب!فالقرآذا:والحطبوعاتد(و)ظ
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كان!النبيالماذلصمعيد.ابي!ديثمنالترمذىروىوقد

منها.يتعوذلمشراللعينانفلولا")!(الانسانعينمنيتعوذ

ابيبنيححىعن،المباركبنعليحديثمنالترمذيوفي

رسولسمعانهابيحدثني؟التميميحابص!)2(بنحيةحدثنيكثير،

حى")3".والعين؟[لهامفيشيء"لا:يقولمج!ي!الله

عن،ابيهعن،طاوسابنعن،وهيبحديثمنأيضا:وفيه

لقد!1سابقشيءكان"لوع!ي!:الله!سولقال:قالعباس!،ابن

عنالبابوفي:قالفاكسفوا")؟(،سمخسلتمواذاالعتن،لستقته

.")صحيححديثوهذاعمرو،بنعبدالله

الحاسد،مناضروهوخاصن،حاسدالعائناذوالمقصود

العائن؛دونالحاسدذكرالسورةفيجاءإنما-أعلم-واللهولهذا

)11

،21

)3(

)؟(

،5(

؟(،؟1)؟/:"الكبركلاداودي2(لأ1)8/:والنسائي*5802(،3رالرمذياخرجه

"المختارة".فيوالضياء)3511(،رقمماجهوابن

الضجاء.وصخحه"،كريبحسنحدي!هذا9:الترمذيقال

والتصويب"!حبةبندحابسود":و)ظ"حابىفيداجبيرةإلى)ق(فيتحرفت

وقيل-الحروف-اخربالياءفقيل"حيةداضبطفيواخملفالمصادر،من

"توضيحانظرالأولوصؤبوافجهوخطؤوه،عاصماببابنذكرهباليوخدة

.،12/152ت"بةلإصا"او،78()3/:لمالمشتبها

و[لبخاري)6102(،رقموالرمذي1662(،لا!قم1"21/الااحمد:أخرجه

وكيرهم.926()ص/المفردإت"الأدبفي

شواهدللحديثلكن،ضعفهإلىبذلكيشير!كريبداحديث:الترمذيقال

.-كهمالله-رضيالعحابةمنجسماعةحديثمنبهايتمؤىصحيحة

)6202،.3روالمرمذي)2188"،رقممسلمأخرجه

احمد:اخرجهعمروابنوحديث،المشقدمالحديثعقبالترم!يكلامهذا

ضعف.سندهوفيلا"لا(0رقم641)11/
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فإذاعائنا،حاسدكلوليسولائذ،حاساعائنيفكلاعم،لأنه

الكربمالقرانشمولمنوهذا،العينفيهدخلالحسطشزمناستعاذ

ا.وبلاغتهوإعجازه

زوالها،وتمنيالمحسودعلىاللهنعمةبغسزهوالحسدوأصل

ليسوطبعها،الحاسدنفسمنهوالشروهذا،1النعمعدوفالحاسد

بخلافوشرها،خبثهامنهوبلغيرها،منكتسجته1شيماهو

جبالاروواستعانة،اخرىامورباكتسابيكونإنمافإنهالسحر،

وشزالحاسدشربينالمورةقيقرن-اعلم-وأللهفلهذا،الشيطانية

ش!اطينمنياتيشزكلتعمهذينشرمناذةالاستعالانالساحر؟

منوالسحر،والجنالانسشياطينمنفالحسد،والجنالإنس

النوعيى.

القلب،فيالوسوسةوهو،الجنشياطينبهينفردقسموبقي

شاءاإنعليهاالكلامس!اتيكما)ق/1184(الأخرىالحورةفيفذكره

عمربلاوالمسحورالصح!سوديؤذيانلساحر%وفالحاسد،تعالىالله

سورةفيالذكرفيبيخهماففرق،عنهخارجامبرامنأذئهوبل،منه

!ا.الفلق

له؟مساكنتهبواسطةداخلمنالعبديؤذياإنماوالوسواس

مناالشيطلنبهيؤذيهالذيالشرعلىالعبديعاقبولهذا،منهوقجوله

سعيهذلكلأن؛مالجا!والعزمالأفعالبهاتقترن)أ"التيالوساوس

لاإذ؛عليهيعاقبلافإنهوالساحرالحاسدشرابخلاف،وإرادته

وقرن،سورةفيالسيطانشرأفردفلهذا،ا!ادتهولاكسبهإلىيضاف

".الذي"الوسواس)ق(:)1(
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شرالشرانيجتحعماوكشيؤا،سورةفيوالحاسدالساحرشزبين

للمناسبة.الخبيثة!أ"النفوسفيوالسسحرالحسد

فيهمخبثهملشدةفإنهموأحسدهم،الناساسحراليهوذولهذا

اليتعالىاللهوصنهموقدغـرهم،فيليسماوالحسدالسسحرمن

سليفنملكعكألششطينتئثواماتعبعو>و:تعالىفقال،وهذابهذاكتابه

انزلومالسخرأفاسكفروأيعلموقالشيطايتولبهنسلتمن!فروما

نخنإنمايقولآحهسا!بمقيعلماقوماومزوتهروتببابلالذستنكل

هموماحوروجهاتمرءبينبهءيفرقوتمامتهمافيتعوذتكفزفلافتنة

ولقدينفحهغولايضرهتمماويخعفونأدلةبماذنلاإاخدمنبهعهبفحآدين

أنثمبنماسثروولئسصخليتلأخرةفيلهماد!رد5لمنعموأ

.[201:]الجفرة!أ(أ*يقموبرلؤكانو

القواعد،منتضمنتهوماحكامها،والايةهذهاسرارعلىوللكلام

وبينالسحربينالفرقانمنتضمنتهوماالسسحر،أنكرمنعلىوالرد

،الالتباسخشيةالسحرانكرمنانكرب،)ظ/"13الذي،المعجزات

المقصودإذهذا؛غيرمو!ع-بينهماالفرقاناعظمالايةتضمنتوقد

وأثهإليهما،الخلقحاجةولثدة،السورتينهاتيناسرارعلىالكلام

مقامهما.غيزهمايموملا

مأةتعالىكقوله،القرانفيفكثيربالحسد؟)2"وصفهمواما

ود>:قولهوفي[54:ال!ساى1-<فضلهمندله.اتيه!ماعلىألئاسيحساون

عندفنح!مااكفادا3ايصتئهمبغدمنمايردونئهملوآلكتبأهل!ثإمحث

)ق(.منوالمثبتللحعاسبةإ!والمحرالحمعدالقرانيجتمعماداوكثيزا:د(و)ظ)1،

اليهود.أي)2(
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.[901:لبقرةا]<لحىلالع!ئبينمابعدمنانفسهم

!،حبهماويصادئهماويحالحاسدواالساحريقارذاوالشيطاذ

الحاسدلاذ؛للشيطانمنهاستدعاءبلاالشياطينتعينةالحاسدولكن

مايحبه!يطلمبلانه؛أتباعهمنالحقيقةفيوهوبإبليسشبيا

ناكما،عنهماللهب()ق/184نعموزوالالناسفسادمنالشيطان

فالحاسداحسذا،لهيسجدأنوابى،وفضلهسرفهآدمحسدإبليس

يعينهأذالشيطاذمنيطلبفهوالساحروأما،إبليسجندمن

)1(1
حاجته،لهيقضيحتىتعالىاللهدونمنيعباهوربما،ويستعينه

له.يسجدوربما

اولهذا،عجائبهذامن")2(المكتومو"الحمرالسحركتبوفي

ولعبادهولرسولهللهمعاداةوأشدوأخبثاكفرالساحركاذكلما

الأصنامعبادسحزكاذولهذاوأنفذ،أقوىسحزهكاذ؛المؤمنين

الخنتسجينسحرمناقوىاليهودوسحر،الكتاباهلسحرمنأقوى

مج!هاللهرسولسحرواالذينوهم،الاسلامإلى

االتوراةمنأحفالهن"كلمات:قالكدبعن"الموطأ")3(1وقي

شيءلاالذيالعظيماللهبوجهأعوذيهوداحمارا:لجعلتنيلولاها

فاجر،اولابزيجاوزهنلاالحيالتاماتاللهوبكلماتامنه،اعظم

01به""ويستعين)ق(:)1(

والكتاب*606(!ماالمخكللمالرازيبكرلأبياالنجوممخاطبةفىالمك!وم!السر)2(

انظر:.إليه!خسوبإنه:وقلالسحر،وعحلوالاص!امالكواكبعبادةفي

و"كشف4(،)1/لالحالجهصة":تليسو"بيان)13/018(،":الفتاوى"مجحوع

8(01)8/لا":الكبرىالشافعيةر"طبقات9"9(،)ص/:"الظنون

)3(/2(519-01)529
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خلقماشزمن،اعلملمومامن!اعلحتما،الحسنىاللهوبأسحاء

.وبرا"وذرا

لكنالشر،قصدهمنهماكلوالحاسدالساحرانوالمقصود

ويعينهبهيقترنوالشيطانللمحسود،وبغضهونفسهبطبعهالحاسد

وسركهوكسبه)1"بعلمهوالساحز،بموجبهويأمرهحسدهلهويزين

بالش!ياطينهواستعانته

فصل

منالحاسديعثمحسد./-ة-<إذاسرصاسدومن>:تعالىوقوله

اتاهمماعلىالمؤمنينيحسدونوحزبهالشيطانفإن،والانسالبن

كما،لذريتهعدووهوآدمأباناإبليسحسدكما،فضلهمنتعالىادله

5(6:]فاطر(عدوافاتخذوهلكمعدوالشيطن)ق>:تعالىقال

بشياطيناخصوالحسذ،الجنبشياطيناخصالوسواسولكن

يعمهماوالحسدييائهما،سيأتيكحايعمهحاوالوسواس،الإنس

الحاسدشرمنفالاستعاذة،موسوولحاساالشيطانينفكلاأيضا،

جميعا.تتناولهما

العالم،فيشركلمنالاستعاذةعلىالسورةاشتملتفقد

وسز،خلقماشزوهوعاماشرا:من!ايستعاذاربحةشحروراوتضمنت

.نوعانفهذان،وقبإذاالغاسق

سزمنلانهحاأيضا؟نوعانوهماوالحاسد،الساحرسرذكرثم

الساحز،وهوويعبدهبالشيطانيسحعينوأحدهما،الشريرهالنفس

دا.بعمله":(ق)(1)
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إما؟إليهوتقربا،للشيطانعبادةنوع)أ"بدوذالسحؤيتأتىوقلما

وبغير،اللهلغيرذبخافكونهو،بهئقصدبذبحاو،باسمهبذبح

والفسو!ا.الشركانواعمنذلك

له،)ق/1185(عبادةفهولل!يطانعبادةهذايسملموانلساحرو

ومعناهلخقيقتهوكفرسركهووالكفوالشركفاذ،بهسماهبماسماهوإذ

هذالهبسجودهذاليس:وقاللمخلوقسجدفمن،ولفظهلاسمهلا

لم،إكرالمهذاأو،بالنعمأقبلهاكحابالجبهةالارضوتقبيلخضوع

شاء.بحافليسمهاللهلغيرسجوداكونهعنالألفاظبهذهيخرج

بماإليهوتقرببهواستعاذ)2"،ودعاهللشيطانذبحامنوكذلك

استخدامايسميهبلعبادةذللثيسملموإذعبدكل،فقديحبا(أظ/913

الشيطانخدممنفيصير،لهالشيطانمن)3(استخدامهووصدقما،

ليستلهالشيطانخدمةلكن،الشيطانيخدمهوبذلك،وعابديه

به.هويفعلكماويعبدرولهيخضغلاالشيطانفإن،عبادةخدمة

قالاستخدافا،سماهوانللشيطانمنهعبادةهذاأنوالمقصود

لكؤعدوإنملألثتتطنتعبدو(لاأتدمءيخبىإلشكئمأعهذالؤ!>تتعالى

للحطيهسكةيفولثمجميعا>وقي!تحسرهم:تعالىوقال65[ا،.]يسا<6صمين

اكانوابلدكلونهممغولمناانم!سحئحئنككالواأ)*لعبدهـذ!انواأك!أهؤلآء

.[14-4":]محبأ*ص-إ(مؤمنونبهمأئحثرهمألبميعبدون

الدنيافياولياؤهموهموالشياطين،الجنعبادواشباههمفهؤلاء

)1(

)2(

)3(

خطأ!وهو"بخوع")ق(:

ا"وأستعاذ".أق(:

)ق(.منسقطت"استخدامهووصدق"صا،
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النوعين.أحدفهذاالعشيؤ،ولبئسالمولىولبئس،والاخرة

الحاسد؟وهو،بهيستعنلموإنالشيطانيعينةمن:الثانيوالنوع

علىومنغصها)1(،تعالىاللهندمعدوكليهمالان؛وخليفتهنابهلانه

.عباده

فصل

خ!<؛؟صحسدإذا>:بقولهالحاسدشؤ-سبحانه-تقييدهوتأمل

اذئ)2"عليهيرتبولايخفيهولكنحساعند!يكونقدالرجللان

منشيئاقلبهفييجذبل،بيدهولابلسانهولابقلبهلاما،بوجه

منهيخلويكادلافهذا،اللهيحببماإلاأخاه)3(يعاملولا،ذلك

لله.عصمةمنإلااحا،

إخوةانسساكما:قالالمومن؟أيحسد:البصريللحسنوقيل

رو.هـ)؟(
يطيعهالاوهوذلكمنقلبهفيالتيالقوةيينالفر!الكن0يوس!

نالهوإجلالامنهوحياءوخوفاللهطاعةيعصيهابللها،يأتمرولا

للهيحبلماوبغضاللهمخالفةذلكفيرى،عبادهعلىنعمهيكره

بالدعاءويلزمها،ذلكدفععلىنفسهيجاهافهو،يبغضهلماومحبة

وحسد،ذلكحققإذامابخلاف،لهالخيرريادةوتمنيللمحسود،

لجوارح،وواللسانبالقلبالاذىمنمقتضاهحسدهعلىورتب

.الزوالتمنيب()ق/185حسحتدصدلههذا،المذمومالحسدفهذا

،1(

)2(

)3(

)4(

)د(:"ومبغضها".

-"...اخيهاذىعل!هيرئب"ولا)ق(:

.ا"خر":د،و)ظ

)2/2،6(.الزهد!:إفيالح!ريبنهناداخرجه
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مراتب:فلاثوللحسد

.هذه.إحداها

اللهيحدثانيكرهفهو،النعمةعدمأستصحابتمني:الثافية

ضعفهاوفقرهاوجهلهمن؛حالهعلىيبقىانيحببل،نعمةلعبده

منفيههومادواميتمنىفهو،دينهقلةاوااللهعنقلبهشتاتاو

اشيءعلىحساوالاولمقديى،شيءعلىحسافهذا،وعيبنقص

اللهعندوممقوت،عبادهوعدواللهنعمةعدؤحاساوكلاهما،محقق

يسودونلاالاسفإذ،يراسولاابذايسودولا،الاسوعندتعالى

إليهم.الاحساذيريدمنإلاعليهم

اقهرا،إلاابداباختيارهميسودونهمفلاإعلحهماللهنعمةعدوفأما

وهويبغضونهفهمبها،اللهابتلاهمالتيوالمصائبالبلاءمنيعدونه

يبغضهم.

حالامثللهيكونانتمنيوهو،الغبطةحسد:الثالثوالحسد

ايعابولابهبأسلافهذا4عنهالنعحةتزولاذغيرمنالمحسود

ذلك)وفي؟تعالىقالوقد،المنافسةمنقريسثهذابل،صاحبه

.26[:المطففينأا(أطاتعننافسوذأ!2فق!لالمحش

رجل!:أثنتينفىالاحسد"لا:قالانهغبهي!النبيعنالصحيحوفي

فهوالحكمةأللهآتاهورجل،الحقفيهلكتهعلىوسلطهمالأاللهاتاه

لصاحبهالحامل،غبطةحسدفهذالنمماس")1"،1وئعلمهابها،يعضي

فيوالدخولباهلها،والتشجهالخير،خصالوحبا،نفسهكبرعليه

رضي-مسعودابنحديتمنأ"()6رفمومسلملا(،)3رقمالجخاربمماأخرجه)1(

ا-.عنهالله
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فساكل!م)1(،منلاومصليهموعليتهمسئاقهممنيكونوانأجملتهم

محبتهمعوالحسارعةوالحسابقةالمنافسةالهمةهذهمنلهفتحدث

فييدخللاب()ظ/913فهذا،عليهللهنعحةدواموتحني،يضبطهلحن

ما.بوجهالاية

علىالتوكلتتضمنفإنهاالححسود،ادويةأكبرمنالسورروف!ذه

مستعيذفهو،النعحةحاسدشرمنبهو[لاستعاذةإليهوالالحجاءالله

أولانيمنيا:يقولكأنهوعدوها[)2(لصهاشز]منوموليهاالنعمبولى

مني،يستلبهاأنيريامنشرمنبكعائذأناإلي،واسداهانعمته

منعليهانعمبمنمستجيرفهو،كسومنهيعمذني]فلاعثيويزيلها

توكلمنحسبوهو[)3(عليهيجارولائجيرتعالىوالله،نعمتهعدو

ويجير،الخائفخوفيؤمنالذيوهو،إليهلجأمنوكافي،عليه

بهواستنصرتولاهفمنالنصير،ونعمالمولىنعموهوالمستجير،

ومن،وصانهوحرسهوحفطهتولاه-إليهبكليتهوانقطععليهوتوكل

يحتاجماكلإليهوجلبويحذر،يخافما)"(كلمنامخةوائقاهخافه

حثمنأ(186)ق/و!ذقه؟*-3-مخربمتهتحعلللهيئئومن>:المنافعمناليه

اللهفإن،وعافيتهورزقهنصرهتستبطىءفلا3[2-:]الطلاقلالمجسب<

ولاعنهيتقدملاقدزاشيءلكلاللهجعلوقد،أمرهبالغتعالى

إلااللهكيرأحاخافوماشيء،كلمنأخافهيخفهلمومنيتأخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

فسكلل،فجمعالضاكلما،المجفيبعدوتأتى،الفرسصنيشقماالحصلي

1346(..1681)ص/:"القاموص،؟انظر.الخيلمنالحلبةآخريجيءما:وهو

(.)ق!ن

)ق(.منالزيادة

"محا".د(:و)ظ
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لشتطنمنبأدئهفأبدألقرءانقرتمتفإذا>:تعالىالقا،اللهمنلنقرنوفه

إنحا9-ا-شيتوكدونهـفهؤوفىاصنوأ-ألذجمتعلىسلطقل!لئسإئ!ات9-درجيم

،[1."-89ة]النحل(الأأم*-!ثركو%بورهمشولون!دوألذينلذيفعلىسلطه

في(كافؤمنينكنغادوضافوذتخادوهمفلأ5دأولياصجوفألسيطنلكماذإنما>:وقال

فلا،صدوركمفيويعظمهم،بأو!يائهيخوفكم:أيلأأ[5عمراذ.]ال

إياهم.أكنبمبالحخافةفردونيو،تخافوهم

فصلأ1،

:أسباببعشرةلمحسود1عنالحاسدشزويندفغ

إليه،واللجأ،بهوالتحصن،شؤهمنتعالىباللهالتعوذاحدها:

بمااعليملاستعاذته)2"،سميعتعالىوالله،السورةبهذهالمقصودوهو

فهو،العامالسمعلاالاجابةسمع)3(بهالمرادهناوالسمع،منهيستعيذ

لسميحربإن>غ!يو:الخليلوقول.حمد؟"لمنالله"سمع:قولهمثل

ذلك،المستعيذحاللاقتضاءبالبصر،ومرة،بالعلميقرناومرة.<لدعآ

وشزهويعلمكيدهيرابرـ،تعالىاللهذيعلمعدؤمن)"(بربهيستعيذفإنه

عليممجيسث:ايلاستعاذته،سميعانهالمستعيذهذاتعالىاللهفأخبر

ا.الدعاءعلى")قلبهويتهبلالمستعيذاملىلينبسطويبصرهيراهعاؤهبكيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منالئاقي"الجؤء:علطوكتبالعحريةالنسخةمنالموجودالجؤءيبداهعام!

.!الإعانةوبه،الرحيمالرحمنأدلهدابسم:أولهوفي."داعبلهو!مزناالفوائد!بدايع

ا.البدائعمنالعانيالجؤء"اول:الموضع!ذافي)ظ(هامشفيوكتب

)ق(.فيل!ست

سحوع".9اود(+و)ظ)ع(،فيل!ست

"به"+د(؟و)ظ

بقلبه".9)ق(:
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الشيطانمنالاستعاذةفيجاءكيفالكريمالقران!كمةوتأمل

)الأعراف(في(العليم)السميع:بلفظنراهولاوجودهنعلمالذي

يؤثسونالذينالانسشرمنالاستعاذةوجاءت،،السجدةو)حم

المؤمن()حمسورةفيالبصير!)السميع:بلفظبالأبصارويرون

ن!أتنهغبغترسمئطنيددهءايتق-مجددبرالذجمتإن>:فقال

ألحسصيعهوأث!باطهفاشتعذبندغيههمقاكئنإ،صدودهم

بالبصر.ترىمعاينةافعالهؤلاءافعاللأن56[؛]كافر:؟(لبصير/صة

يتعلق،القلبفييلقيهاوخطراتفوساوس؛السااننزغماو

بالاستعاذةوامرفيها،العليمبالسميعبالاستعاذةفامر،العلمبها

اعلم.والله،بالرؤيةويدركبالبصرئرىمابابفيالبصيربالسميع

اللهاتقىفمن،ونهيهامرهعندوحفطهاللهتقوى:الثانيالسبب

تعالى:قال)1"،كيرهإلبميكلهولمب()ق/186حفطه،اللهتولى

وقال[012:ععراد]آل<شئاكئاهتميمنمزحملاوتتقواصإواوإن>

لجدهأدلهاحفظلحفظكالله"احفظ:عباسبنلعبدالله!النبي

ومن،توجهاينماأمامهووجدهاللهحفطهاللهحفظفمنا()2"،تجاهك

)1(

)2(

الفقير"لكاقينصها:الصديقيعلانابنالعلامةبخطحاشيةأق(هامشفي

...:الشافعيالصديقيالبكريعلانابنعليمححدالحقير

بفلاذ-الحقى-معفلانمافلانمنتخفلااللهاتق

بزمانيكلنلااللهيقضهلموماحئمالحقضيأنواد!

منوغيرهم9266(رقم041)4/وأحمد:)2516(،رقمالر!ذياخرجه

حسنإحديث:الرصذيقال-.عنهماألله-!ضيعباص!ابنعنكثيرةطرق

!وأجود31(ة)ص/":الاقتباس"لورفي!جبابنالحافظوقال،.صحيح

اهـءبه"بأسلاحسنإسنادوهو،عباسابنعنحنشروايةمنأسانيده

461(.-046)1/":والحكلمالعلومجامع9فيونحوه
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يحذر؟.ومنيخاففصمنوامامهروحافظهاللهكان

ولا،يشكوهولايقابلهلاوأن،عدوهعلىالصبر:الثالثألسبب

بمثلاوعدوهحاسدهعلىا(أ!/014نصوفماأصلأ،بأذاهنفسهيحدث

كلمافإنه،وبغيهتأخيرهيستطلولا،اللهعلىوالتوكلعليهالصبر

بهيقاتلالمحسود،)1"عليهللمبغيوقوةجندابغيهكانعليهبغى

نفمه،إلىنفسهمنيرميهاسهامفبغحهي!ثععر،لاوهونفسهالباغي

لاابصيرتهلضعفولكن،عليهبغيهلسرهذلكعليهالمبغيارأىولو

!ذلف>:تعالىقالوقد،ومالهآخودونالبغي!ورةإلايرى

فاذا6[0:ا]الحج<ألمحهلضصرنهعلتهبغى!مبهعوقبمابمثلعاقبومن

بمنفكيفاولا،حقهاستوفىقدأنهمعالنصرلهضمنقدأللهكان

الذنوبمنوماصايرإ؟وهوعليهبغيبلحقه؟منشيئايستوفلم

أنه؟اللهسثةسبقتوقد،الرحموقطيعةالبغيمنعقوبةأسرعذنم!

2(.أدكامنهماالباغيجبلاجعلعلىجبلبغىلو

1حسبا"(فهودئهعلىتوكلمن>ف:اللهعلىالتوكل:الرابعالسبب

لاماالعبدبهايدفغالتيالاسباباقوىمن)3"والتوكل3[،:]الطلاق

الاسباباقوىمن)؟(وهو،وغدوانهموظلمهمالخلقاذىمنيطيق

فلا،وواقيهكافيهاللهكانومن،كافيه:اي،حسبهاللهفان،ذلكفي

،1(

)2(

)3(

)ع(01فيل!ست

؟قال"كما:نصهما)ق(هامشفي

اهـواسفله"أعاليهضهلاندكجبلعلىايوماجبلبغىفلو

للقرويني0لأ"3()ص/:"ابكةلعلوم"الإيضاجفيالبيتانظر:أقول

"وهو"0:منهاوبدلا)ق(،فىليستهناإلىالآيةمن

)ع(.فيليست
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والبردكالحرمنه؟لابداذئإلايضزهولا)1"،لعدوهفيهمطمع

أبذا،يكونفلا؟مرادهمنهيبلغبمايضرهنوأما،والعظشوالجوع

إحسانالحقيقةفىوهولهإفياءالظاهرفيهوالذيالاذىبينوفرق

منه.بهيحشفىالذيالضررولين،بنفسهوإضرارإليه

منجزاءعمللكل-تعالى-اللهجعل:السلفبعضقال

!س)2،
>ومى:فقال،لعبدهكفايتهنفسعليهالتوكلجزاءوجعل،جنسه

كحا،الأجرمنوكذاكذانرته:يقلولم<،حسباحفهواللهعلىيؤكل

عليهالمتوكلعبدهكافيسبحاثهنفسهجعلبل،الأعمالفىقال

وكادته،توكلهحقتعالىاللهعلىالعبدتوكلفلو،وواقيهوحسبه

وكفاه،ذلكمنمخرجالهلجعل،فيهنومنوالارضالسمواث

.،3(

.ولصره

وشدةمنفعتهأ(18)ق/لاوعظموفوائدهالتوكلحقيقةذكرناوقد

منفسادهناكوذكرنا"،القدسي"الفتح:كتابفيإليهالعبدحاجة

قولهوأيطلنا،العواممقاماتمنوأنه،المعلولةالمقاماتمنجعله

كلحاوأنه،العارفينمقاماتاجل)4(مننهوبينا،كثيرةوجوهمن

قدرعلىنهووأشد،اعظمالتوكلإلىحاجتهكانتالعبدمقامعلا

يندفعالتىالاسبابذكرهناالمقصودوانما،توكلهيكونالعبدإيمان

لبافي.1ووالساحر،والعائنالحاسدشربها

وأذفيه،والفكربهالاشتغالمنالقلبقرغ:الخامسالسبب

)2(

)3(

)4(

."اأبد":ةدياذ(ق)

"نفسه".د(:و)ظ

.(133)2/:الالكين"دامدارج:أنظر

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..من"فساد:قولهمن
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يخافهولاإليهيلتفتفلاله[)2"1خطركلمابالهمن)1(يمحوهانيقصد

االاسبابواقوى،الأدويةأنفعمنوهذا،فيهابالفكرقلبهيملاولا

ليمسكهعدوهيطلبامنبمنزلةهذافإنسره،ائدفاععلىالمعينة

لمعنهانعزلبل،!اياههوتحاسكولالهيتعرضلمفإذا،ويؤذيه

السر.حصلبصاحبهمنهماكلوتعلقتماسكافإذا،عليهيقدر

ودوح،بهوشبثهابهدوحهعلقفإذاسواء،الادواحوهكذا

نأايحمنىوهو،عنهيفترلاومنافايقظةبهمتعلقةالباغيالحاسد

عدمبالأخرىمنهمادوحكلتعلقتفإذاويتشئثا،الروحانيتماسك

أحدهما.يهلكحتىالشرودامالقرا!

وان،بهلتعلقوفيهالفكرعنوصانهااعنه،روحهجبذفإذا

اوالاشتغالالخاطر،ذلكمحوإلىبادرببالهخطرفاذا،ببالهيخطره

افإنبعضحا،بعضهياكلالباكيالحاسدبقي،بهواولىلهانفغهوبحا

بعضا.بعضهااكل)3(تأكئهماتجدلمفإذاكالناد،الحسد

الشريفةالنفوساصحابإلايلقاهلا،النفععظيمابابوهذا

وطيبةحلاوتهيذوقحتىوبيخهالفطنالكيسوبين،العليةوالهمم

بعدوهاشتغالهوالروحالقلبعذاباعظمامنيرى)"(كأنه،ونعيمه

بهذايصدقولا،ذلكمنلروحهالمشيئاايرىولا،بهروحهوتعلق

لها،اللهبوكالةدضيتالتياللحنة)!(الوادعةالمطممنة[لنفوسإلا

محوه".9)ع(:)1(

وع(.)قمنوسقطت!إليه"،د(:و)ظ)2(

أكلت".داود(:وظ)ق)3(

01ي!!فإنه:()ع(4)

)ع(.فىليستاللينة!"الوادعة)5(

لأ68



(ب)ظ/014فوثقتلنفسها،هيانتصارهامنخيرلهانصرهأذوعلمت

،صدقووعدهحقضمحانهأذوعلصت،بهواطمانتإليهوسكضتبالله

نصرهانفعلمتقيلا،منهاصدقولا،اللهمنبعهدهاوفىلاوانه

نصراولنفسها،هينصرهامنفائدةوأعظموادومواثجتأقوىلها

:بإلاهذاعلىب،)ق/187يقوىولالها،مثلهامخلوقي

وجعلىعلهوالإخلااللهعلىالإقبالوهو:لسادس1السبب

فيهاتدلثوامانيها،نفسهخوأطرمحلفيإليهوالانابةوترضيهمحبته

بالكلية،ويذهبهاويغمرهايقهرهاحتىفشيئاشيئاالخواطرتلكدبيب

إليه،والتعربالردتمحافيفيكفهاوامانئهوهواجسهخواطرهفتبقى

)1(المحبةالتامالمحمثيذكركما،وذكرهواستعطافهوترضحهوتحلقه

يستطيعفلا،حبهمنجوانحهامتلأتقدالذيإليهالمحسنلمحبوبه

صارفإذا،محبتهعنانصرافاروحهولا،ذكرهعنانصرافاقلبه

بالفكرمعموزاوقلبهأفكارهبيتيجعلاذلنفسهيرضىفكيفكذلك

عليه؟والتدبيرمنهالانتقامإلىوالطويق،عليهوالبافيحاسدهفي

وإجلالهاللهمحبةفبهتسكنلمخرابقلبإلالهيتسعلاماهذا

خارجمن)2(ببابهواجتازذلكمنطيف!مسهإذابل؛مرضاتهوطلب

التيالخاتاتبيوتإلىاذهب،الملكوحمىإتاك:قلبهحرسناداه

عليهقامالذيالسلطاذولبيتمالكبها،ونرلفيهاحلجاءمنكل

بالسور.واحاطهالحرسعليهوادارالرن)3(

ود،.)ظفىليست"المحبة!التام)1،

.""بذاته:،)ق)2،

والالقابالمصطلحات"معجمانظرة!الجثىطليعةمعناها:فارية،كلمة)3،

.(464)ص/:"الاريخية
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لاشكولتهتم>فبعزتك:قالانهإبليسعدوهعرحكايةتعالىقال

تعالى:قال،83[-82:]صا*نج!)(ألمحلصينمئهمإلاعبادك821ءجمعين

)ن!لئس>:تعال!وقال،[42:]الحجرستطن(علييئلكلئسعباديإن>

ئذكلتأعلىستطح!إنما7!أفي9يمؤئحلوندبهؤوفى!أموأألذجمتعلىسصلطقلهر

حقفيوقال001[،-99:]الححلس؟-فىا<بهء!ثركوبرهملذينويؤئؤنهكل

منإن!وأتفضثآءألسوعنهلنخرف!ذلكا>.ع![يوسفالصديق

.24[:]يوسف(1ا2؟ألمخلصمينعبادنا

لقد،اليزكداخلوصارالحصنهذادخلمنسعادةاعظمفما

اويمنعلىضيعةولا،بهتحصنمنعلىخوفلاحصنإل!اوى

جمصاءمنيؤ-يهللهفضلذلك>ومئه)1(الدنوفيللعدوامطحعولا،إليه

.4[:]الجمعةأ(اإولاتعظيولففحلذووالله

سلطتالخيالذنوبمناللهإل!الخوبةتجريد:السابعالسبب

فبمامصيبهمنأجموما:يقولإتعالىاللهفإن،اعداءهعليه

اصحابوهم-الخلقلخيروقال03[،:]الشو!ى(أقيسكؤ!بت

هوقلهذأكمثليهاقلغ!تخمقدمصيبهأصنيهملماو>:ع!يودونه-نبحه

مناالعبد)ق/"11(علىشلطفماأ[65ةعمران]ال<أنفسكغعندمن

ذنوبهمنالعبديعلمهلاوما،يعلمهلااويعلحهبذتإلايؤذيه

.يذكرهمااضعافوعلمهعملهمماينساهاومامنها،يعلمهمااضعاف

وأناابكاشركأنبكأعودإئي"اللهثمالمشهور:الدعاءوفي

منهالاستغفارإلىالعبذيحتاجفما")2(،اعلملالماوأستغفوك،أعلم

اإإليه".د(:و)ظ)1(

-61(،-06)1/:يعلىوأبو21(،؟)ص/!المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه)2(
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بذنب!إلاموذعليهسفطفما،يعلعهماأضعافاضعافيعلمه،مما

حتىقف"لهفقال،منهوناللهفأغلظرجلالسلفبعضولقي

وتاب،إليهولضرعللهفسجدفدخل،إليكاخرجثمالبيتادخل

إلىتيت:فقال؟صنعتما:لهفقالإليهخرجثم،ربهإلىوأناب

عليئ.بهسلطكالذيالذنبمنالله

الذنوبإلاشرالوجودفيليسانهتعال!اللهساءإنوسنذكر

للعبدفليسموجباتها،منعوفيالذنوبمنعوفيفإذاوموجباتها،

التوبةمنلهانفعشيءخصومهعليهوتسلطوأوذي،عليهبغيإذا

وذنوبهنفسهعلىونظرهفكرهيعكسأن:سعادتهوعلامة،النصوح

فىاغفيهيبقىفلامنها،وبالتوبةوبإصلاحهابهافيشتغل،وعيوبه

يتولىوالله،عيوبهواصلاحالتوبةهويتولىبلبه،نزلمالدبر

منبركهاوماعبد،منأسعدهفماولابد،عنهوالدفعوحفظهئصرته

الحوفيقولكن!!ا()ظ/141عليهألرهاأحسنومابه،نزلتنازلة

أحدكلفما،منيعلمامعطيولاأعطىلماماخلااللهبيدوالرشد

ولاحولولا،عليهقدغولا،لهإرادةولا،بهمعرفةلالهذا،يوفق

بادله.إلاقوة

تأليرالذلكفانامكنه،ماوالإحسانالصدقة:الثامنالسبمب

هذافييكنلمولوالحاسد،وشر،العينودفعالبلاء،دفعفيعجيئا

والحسدالعينيكادفمابه،لكفىوحديثأقديماالأممتجاربإلا

كانذلكمنشيم!أصابهوإن،محصدقمحسنعلىيتسلطوالأذى

قال-.عنهاللهرضي-بكرابيحديثمن(015)1/:"المختارة"فيوالضياء

ضعف"."وسنده:الضياء

771



ءاالحميدةالعاقبةفيهلهوكانتوالتأييد،والمعونةباللطففيهمعاملأ

جنةاللهمنعليه،وصدقتهإحسانهخفارةفياالمتصدقفالمحسن

كلمنالنعمةحارسفالشكر؛اوبالجملة،حصينوحصنواقية

لها.1لزوسبئايكونما

يييولايفترلافإنه،والعائنالحاسدحسداالاسباباقوىومن

انينهيبردفحينحذالمحسود،عنالنعمةتزولحتىقلبهيبردولا

اللهنعمةالعياحرسفما-اللهأ()ق/188اطفأها-لانارهوتنطفىء

فحهاالعملبمثلللزوالعرضهاولاشكرها،بمثلعليهتعالى

المنعم.كفراذإلىبابوهو،النعمةكفرانوهواللهبحعاصي

نائموهوعنهيقاتلوذوعسكفىاجندايستخدمالمتصددقأفالمحسن

نايوشكفإنهعدوولهعسكرولاجندلهيكنلمفمن،فراشهعلى

الم!ستعاذ.والله،الظفرفدةتأخرتوإن،عدؤهبهيظفر

وأشقها،النفسعلىالأسباباصعبمن-وهو:الظسحعالسبب

نارإطفاءوهو:-اللهمنحالهعظمم!إلالهيوفقولاعليها،

وشرااذىازدادفكلما،اليهبالإحسانوالمؤذيوالباكيالحاسد

أظنكوما،شفقةوعليهنصيحةولهإحساناإليهازددتوحسذاوبعحا

قولهالاذفاسمع،تتعاطاهأنجعنفضلأيكوذهذابأذتصدق

لذ!فإذااخسنهياد!بالىلشيمةولالمحسنةثتمتتوىاولا>:وجلعز

ألايلقنهاوماجم!الذفيالايالقغهاي!؟،!ماصيص؟ته-هـلهوبئ!عدوةبدنك

السمغإن!هوبأدفه!اشعذندخالشيطنمنينزغنكإ/هـأقاعظيو)-حو!و

ا!مزتينأتجرهميفئدوقأولبهك>؟وقال،36[-34:]فصدت(1*()"شالعطيمم

)ق،.منبعدهاالتيونصفسقطتوكذا)ع(،فىليمستالايةهذه)1(
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.[045]القصمى!(!صيخففوترزقنهمهـضالسيعهلاتحسنةهـلدلصكلوقصإو(

قومهضربهانهكلي!أأ(نبيناعنهحكىالذي!ب!النببئحالوتأمل

لقومياكفر"اللهثم:ويقول،عنهالدميسلتفجعلأدموه،حتى

منمقامابأ!بعالكلماتهذهفيجمعكيف")2(يعلفونلافإثهم

إليه:العظيمةإساءتهمبهاقابل،الإحسان

عنهم.عفوههاحدها

لهم.استغفاده:والثافي

يعلحون.لابأنهمعنهماعذأره.الثالث

كحالقوصيلمأ،"اكفر:فقال،إليهبإضافتهملهماسخعطافه:الرابع

غلامي،هذا،ولديهذا:بهيتصلفيمنعندهيشفعلمنالرجلىيقول

لي.فهبةصاحبيهذا

وينعمهالهاويطيبهالنفسعلىهذايسهلالذيماالانواسحع

يعفوانوترجوهعواقبهاتخافاللهوبينبينكذنوئالكأنأعلم:يه

العفومجردعلىيقتصرلاهذاومعلك،ويهبهالكويغفرهاعنها

المنافعمنإليكويجلبويكرمكعليكينعي!حتىوالمسامحة

بهيقابلانربكمنهذاترجوكنتفإذا،تؤملهمافوقوالإحسان

بهأ3(وتقابلخلقةبهتعاملانواجدركاولاكفماإساءتك،

العمل،جنسمنالجزاءف!نالحعاملة،هذهاللهليعاملك،إساءتهم

)1(

)2(

)3(

!."المبية"نبيناإمنبدلا)ع(وفي)ق(،منسقطتعصم!نبيناعنهحكى"الذي

مسعودابنحديثمن)2917(رقمومححلم347(،الارقمالبخارياخرجه

.-عنهألنهرضي-

بهم[(.9)ع(:
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الله"معكيفعلحقكفي)ق/9118(إساءتهمفيالناسمعتعملفكحا

واواحسن،اعفاوذلكبعدفانتقموفافا،اءجزأاوإساءتكذنوبكفي

معك.يفعلعبادهمعتفعلوكماب(141)ظ/تداذ،تدينفكحا،اترك

إلىالإحساذعليههاذ،فكرهبهوشغلالمعنىهذادصورفمن

ومعــهومعونحهاللهنصرمنبذلكلهيحصلمامعهذا،إليهاساءمن

إليهميحسنوانهقرابنهإليهشكىللذيالنبيئالمج!ح!قالكما،الخاصة

على؟متماظهيراللهمنمحكيزال"لا:فقال،إليهئسيئوذوهم

معهكلهمويصيرون،عليهالناسثناءمنيتعجلهمامعهذاذلك")1(،

مسيءوهوالغيرذلكإلىيحسنانهسمعمنكلفان،خصمهعلى

امروذلكالمسيء،علىالمحسنمعوهمتهودعاءهقلبهوجد،إليه

لاع!كضااسخخدمقدالاحسانبهذافهو،عبادهعليهاللهفطرفطري

انهمعهذاخبزا،ولاإقطاعامنهيريدونولا،يعرفونهولايعرفهم

بإحسانهيملكهنإما:حالحينإحدىمنوحاسدهعدوهمعلهلابد

ناوإما،اليهالتاساحبمنويبقىلهويذللهوينقادفيستعبده

)2"يذيقهفإنه،إليهإساءتهعلىاقاماندابرهويقطعكبدهيفحت

حقعرفههذاجلابومنبانتقامه،مئهينالمااضعافبإحسانه

)3"ا،غيرهإلهلا،كلهالخيربيده،المعينالموفقهووالله،المعرفة

وكومه.بمنهذلكفي!اخواننايستعملناأذالمسوولوهو

منفجةمئةعلىيزيدماالفوائدمنالمقاماهذاففي؟الجملةوفي

تعالى.اللهشاءإناخرموضعفيسنذكزها،واجلةعاجلةللعبد

.-عنهالله!ضي-هريرةأبىحديثمن2(ها)58رقممسلماخرجه)1(

.ا""يذبحه:وق()عوفىود(،)ظفي!ذا)2(

.هوا["إلا:()ق)3(
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-الأسبابهذهمداروعليهكلهلذلكالجامغوهو-:العاشرلسبب1

العزيزالمسببإلىالأس!نابفيبالفكرلترخلى1والتوحيدتجريذ:وهو

الحكيم.

محركهابيدوهي،الرياححركاتبمنزلةا،تهذهبأنوالعلم

يصن)1(الذيفهو،بإذنهالاتنفعو،تضزولاوبارئها،وفاطرها

تعالى:قال،سواهأحدلاوحدهعنهيصرفهاالذيوهوبها،عبده

رادفلابختريردكوابتهوإلاله،!اشففلابضزآللهيضسضبا>وإفى

أ[.0لأ:]يونس-<لفضله

الأمهأدط"!اعلم:عنهمااللهرضيعباسبنلعبدالثه!ي!النبيوقال

ولو،لكاللهكتبهبشدط!الاينفونطلمأ2"ينفونطأنعلدطجتمعوأ1لو

أللهكتبه7بشيإلأيضروكلميضروكأنب()ق/918على1اجتمعو

،سواهماخودثقلبهمنخرجفقدالتوحيدالعبدجردفإذا"()3(،عليك

أدلهيفردباط؟تعالىالدهمعيخافهأنعنعليهاهونعدؤهوكان

بهواشتغالهبهاهتمافه)4(قلبهعنوخرج،منهافنهوقدبالمخافة،

عنبهواشتغالأوتوكلاوانابةوخشيةمحبهلدهوتجزدفيه،وفكره

منبهواشتغالهمنهوخوفهعدوهامرفيفكرهإعمالهانفيرى،غيره

والله،شاغلشعغلفيهلهلكانتوحيدهجردفلووالا،توحيدهنقص

كانفإنآمنوا،الذينعن"أيدفعاللهفإن،عنهوالدفعحفظهيتولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يحخحن"."لعله)د(:هاث!فيوكتبيحى"9ود(:و)ظوع(،)قفيكذأ

.بثميء"9:زيادة()ع

لأ.65ص/تخريجهتقدم

)ق(.منساقطهناإلى."..سواهما"خوف:قولهمن

النسخ.جميمفيكذا
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فإن،عنهاللهدفاغيكونإيمانهوبحسبولابذ،عنهيدفعفاللهمؤمنا

كانهـان،لهمزجمزح!ان،دفعتمعنهأللهدفعكانإيمانهكمل

اللهاعلىاقبلمن:السلفبعضققالكما4ومرةمرةلهفاللهومرةمزة

عنهاللهاعرضبكليتهاللهفياعرضومن،جحلةعليهاللهرواقبلبكلئته

.ومرةمرةلهفالنهومرةمرةكانومن،جحلة

قال،الامنينمنكاندحلهمنالذيالاعظماللهحصنفالخوحيد

اللهيخفلمومنسيء،كلخافهاللهاخافمنأأ":بعفالسلف

ا.شيءكلمناخمافه

والساحر،والعائنالحاسدشربهايندفعاسبابعشرةفهذه

بهاوئقتهعليهوتوكلهعليهوإقبالهاللهإلىالخوجهمنانفعلهولي!

ص!واه،يرجوولاوحدهمنهخوفهيكونبل،غيرهمعهيخافلاوان

يستعيثاولا،بغيرهقلبهأ(أ)ظ/؟4يعلقفلا)2"وحدهيرجوهبل

إليهاوكلوخافهورجاهبغيرهقلبهعلقومتىإياهإلايرجوولا،بسواه

سيئارجاومن،عليهشلطاللهغيرشيئاخاففمن،جهتهمنوخذل

اللهفيخلقههسنةخيربرـ،هذوحرم)3(جهتهمنخذلاللهسوى

.[26:لاحزابا]فيا<أيثرتتدآدئهلسنةتجدولن>

فصل

النافعةالقواعدمنالسورةهذهعليهاشتملتمابعضىعرفتفقد

اناعلىودلت،ودنياهدينهفيعنهاللعبدغنى!لاالتيالمهحة،

)11

)21

)3(

024(.)8/"الحلية":افظر،1أسباطبنيوسفهؤ

)ق(.منساقطهناإلى01.".به"وثقحه:قولهمن

)ع(.منساقطهناإل!.[1..خاف"فمن.قولهمن
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لهاالشيطانحة1حالاروأذوعلىتأئير،لهاوأعينهمالحاسدلننموس

هذافيالعالمافترقوقدالعقد،فيوالنفثالسحربواسطةتأثير

فرقي:اربعالمقام

اعترفتفرقةةفرقتانوهموهذا)1"،هذاتأثيرانكرت:ففرقة

طائفةقولوهذا،البتةتأثيرهحانكرتو،والبنالناطقةالنفوسبوجود

أنكرتوفرقة،والتاثيراتو[لقوىالاسبابانكرممنالمتكلحينمن

الهيكلهذامموىالادميلنفسوجودلا:وقالت،بالكليةوجودهما

والشياطينللجنوجود0911()ق/و،،فقطوأعراضهوصفاتهالمحسوس

وغيرهمالطبائعيينملاحدةمنكثيرقولوهذا،بهقائمةاعراضسوى

الكلاماهلمنشذوذقولوهو،الإسلامإلىالمنتسبينالملاحدةمن

والضلالة.بالبدعةعليهموشهدواالسلفذمهمالذين

،للبدنالمفارقةالاثسانيةالنفسوجودانكرت:الثانيةالفرقة

منالمتكلمينمنكثيرقولوهذا،والشياطينالجنبوجودوالمحرت

وغيرهم.المعتزلة

،للبدنالمفارقةالناطقةالتفسبوجوداقرتبالعكمس:الثالثةالفرقة

قوىعنخارجةغيرانهاوزعمت،والشياطينالجنوجودوانكرت

وغيرهم.الإسلاميينالفلاسفةمنكثيرقولوهذاوصفاتها،النفس

الغريبةالتأثيراتمنالعالمفييوجدماإذيقولوذ:وهؤلاء

والكهانةالسحرويجعلون،النفستأئيراتمنفهي،الخارلمحةوالحوادث

سيناوابن،منفصلشيطانوأسطةبغيروحدهاالثف!صتاثيرمنكله

هذامنالرسلمعجزاتيجعلونإنهمحتى،القولهذاعلىواتباعه

)ع(.منسقطتالاية"هذا")1،
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العالم،هيولىفيالئفستأثيراتمنهيانماإ)1(:ويقولون،لباب

ا.جملةالرسلاتباعمنليسوا،المللاهلبإجماعكفا!3وهؤلا

النفسبوجوداقزواالحقواهلالرسلاتباغوهم:الرابعة[لفرق!

اوأثبتوا،والشياطينالجنبوجودوأقروا،للبدنالمفارقةالناطقة

منه،تعالىباللهواستعاذواوشرهما،صفاتهمامنتعالىاللهأثبتةما

أهلفهؤلاء،تعالىاللهإلايجيرهمولامنهيعيذهملاانهوعلموا

تعالىوالله4وحقباطلمعهاوالباطلفيمفرطعداهمومن،الحق

الكلاممنتعالىاللهيسرمافهذا.مستقيمصراطالىيحث!اءمنيهدي

أالفلق(.سورةعلى

!غ*قيينن

)ع(فقط.)1(من
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بهومستعاذااستعاذة-ايضا-تضمنتفقد)الناس(؛سورةواما

اللهفهوبهالمستعاذواما.تقدمتقد)3(فالاستعاذة،منهومستعاذا)1(

فذ!<،*غ*لناسإلهب-شسالناسملث!ةسلنا!>برب:تعالى

فيماسبةمنولابد،لهمهـألاهيته،إياهموملكه،للناسربوبثته

معنىاولافنذكر،تقدمكما،الشيطانمنالاستعاذةفيذلكذكر

.الاستعاذةلهذهماسبتهاوجهثم،الئلاثالإضافاتهذه

وتدليرهم،لخلقهمالسمتضمنةالريوبيةإضافةالأ!لى:الإضافة

ودفع،إليهيحتاجونومامصالحهموجلب،وإصلاحهموتربيتهم

وذلكلهم،ربوبيتهمعنىهذا،يفسذهممماوحفظهمعنهمال!ر

وعلمهواحسانه،الواسعةورحمتهالتامةقدرلهيتضمنب()ق/091

كرباتهم.وكشفدعواتهمهـاجابةأب(42)ظ/احوالهمبتفاصيل

وهبم،فيهمالمتصرفملكهمفهوالملكإضافة:الثانميةالاضافة

النافذيشاء،كمالهمالمدبرلهمالمتصرفوهو،ومماليكهعبحذه

الحقملكهمفهو،عليهم)3(التامالسلطانلهالذي،فيهمالقدرة

ومعاذهممستغائهموهو،والنوائبالشمدائدعندمفزعهمإليهالذي

ملألهمفليس،وبتدليرهبهإلاقيامولالهمصلاحفلا،وملجؤهم

العدونزلإذابهويستنصرون)؟"العدو،دهمهمإذاإليهيهربونغيره

بساحتهم.

)ق(.منسقطتوحدهاو"به!ود(،)ظمنسفطتومستعاذا""به)1(

)ع(.من)2(

د(.و)ظفيليست!3(

"ويستصرخون".)ظ(:)4(

977



ومعبوذهم،الحقإلههمفهوالإلهيةإضافة:االثالثةالإضافة

هووحدهانهفكما.غيرهلهممعبودولا،سواهلهمإلةلاالذي

أحد،الهم)أ"ملكهفيولاربوبيحهفييشركهلمومليكهمربهم

شرلكامعهيجعلواأنينبغيفلا،ومعبودهمإلههموحدههوفكذلك

وملكه.ربوبيتهفيمعهشريكلاكحا،إلهيتهفي

التوحيدبهذابإقىارهمعليهميحتجالكريمالقرآنظريعةوهذه

ربناهووحدهكانواذا،والعبادةالإلهيةتوحيدمنانكروهماعلى

إلامنهلناملجأولا51،سوالشدائدفيلنامفزعفلاوإلهناوملكنا

ئرجىولايخافولايدعىانينبغيفلاكير!،لنامعبودولا،إليه

إلا!دحوكلولا،لسواهيخضعولا،لغيرهيذلولا،سواهيحبولا

مربيكيكونادنإماعليهوتتوكلوتدعوهوتخافهترجوهمنلان؛عليه

تكوناو؛سواهلكربفلاربكوهو،شأنكومتوليباموركوالقيم

ومماليكه.عبيدهوكلهم،حفاالناسملكفهو،الحقوعبدهمملوكه

بل،عينطرفةعثهتستغنيلاالذيوالهكمعبودكيكوناو

الإلةوهو،وروحكحياتكإلىحاجتكمناعظمإليهحاجت!

وملكهمربهمكانفمن،سواهلهمإلةلاالذيالناسإلة،الحق

14بسواهيستنصرواولا،بغيرهيستعيذوالاأنجديرونفهموإلههم

وولئهم،وناصرهموحسبهمكافيهمفهو،!ماهكيرإلىيلجأواولا

يلتجىءلافكيف،لهموإلاهيتهوملكهبربوبيتهجميغاامورهمومولي

فظهرت؟!وإلههومالكهربهإلىبهعدوهونزول)2(النوازلعندالعبد

وق(.)عمن11(

".ربه"إلى)ق(:21(
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الأعداء!ق/1911،أعدىمنللاستعاذهالشلاثالاضافاتهذ!مناسبة

.كيداوابلغهمضرزاواشدهمعداوةوأعظمهم

موقغه،المضمريوقعولمالظاهرالاسمكررسبحانهإنهلم

له،وتقويةالمعتىلهذاتحقيقا،وإلههموملكهمالناسرب4:فيقو

منفيهالمابالواويعطفولم،اسمائهمناسمكلعندذكرهمفاعاد

.بالمعايرةالايذان

صفةكانهاحمتىالصفاتهذهبصجموعالاستعاذةوالحقصود

الالهئةوأخر،مربوبلكلوشممولهالعمومهاالربوبثةوقدمحد!،1و

دونواتخذه،ووحدهعبدهمنإلههوإنماسبحانهلأنهلخصوصها؛

الحقيقةفيكانوان،بإلههفليسويوحدهيعبدهلمفمنإلها،غيره

ووسط،غيرهإلفاواتخذالحقإلههتركولكن،سواهلهإلهلا

بقولهالمتصرفهوالملكلأن؛والالهيةالربوبيةبينالملكصفة

منفملكه،إياهملخلقهتابعلهموملكهامر،إذاالمطاعفهو،مرهو

تستلزمفربوبيته،ملكهكمالمنالحقإلاههموكونه،ربوبيتهكحال

الحق،الربفهوويقتضيها،إلهيتهيسحلزموملكه،وتقتضيهملكه

استعبدهم،بملكهوقهرهم،بربوبيتهخلقهم،الحقالاله،الحقالملك

الالفاظهذهتضمنتهاالتيالعظمةوهذهالجلالةهذهفتأمل،بإلاهيته

*أ!فاِسملكخ!افاس>برث:سباقحسنونظامابدععلىالثلائة

جميععلىالثلاثالإضافاتهذهاشتملتوقدا؟<،ا*غآفاسإله

الحسنى.أسمائهمعانيوتضفنت،الإيمانقواعد

هو:الربفإن؛الحستىأسمائهلمعانىأظ/1143(تضمنهااما

البصيرالسم!العليمالقئومالحيالمصورالبارىءالخالقالقادر

المؤخر،المقامالنافعالضازالمانعالمعطيالجوادالمنعمالمحسن
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منويشقييشاءمنويسعديشاء،منيشاءاويهديمنيضلالذي

ربوبيتهمعانيمنذلككيرإلىيشاءمناويذليشاءمنويعزيشاء

الحسنى.الأسماءمنيستحمهمامنهالهالتي

أموريصرفالذيالمذلالمعزالناهيالآمرفهو؛لعلك1وأط

يستحفهماالملكمعنىمنولهيساء،كماويقلبهم،يحبكماعباده

الخافضالعدلالحكمالمتكبرالجباركالعزيز؛الحسنىالأسحاءمن

)1"االواليالحجيدالحسيبالكبيرالجليلالعظيمالمذلالمعزالرافع

الاسماءمنذلككيرإلى،الجامعالمقسطالملكمالكالمتعالي

ا.الصلكإلىالعائدة

ونعوتالكمالصفاتلجميعب(191)ق/الجامعإفهو؟الالنهوأط

اكاذولهذا،الحسنىالاسماءجميعالاسماهذافيفيدخل،الجلال

وجصهورسيبويهقولهوكما"الإله"أصله"الله"أذالصحيحالقول

الجامعهووتعالىتباركاللهاسمواذ)2"،منهمشذمنإلاأصحابه

هذه!3(تضمنتفقد،العلىوالصفاتالحسنىالأسماءمعانيلجميع

بهااالمستعيذافكاذ،الحسنىاسمائهمعانيجميعالثلاثةالاسماء

عليه.يسلطولاالخناسسالوسومنوي!نسعويحفظيعاذباذجديزا

وإئماالبشر،عقولتدركهااذمنوأعطمأجلااللهكلامواسرار

باديهاوإن،وراءهماعلىمنهاظهربماالاسشدلالالعلمأوليغاية

يسير.الخافيإلى

."لوليا!:(*ع(1)

4(.!)1/93-الكتاباهذامنتقدمماانظر)2(

ا"شملت".)ق(:)3(
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فصل

الذنودبسببهوالذيالسرمنالاستعاذةعلىمشتملةالسورةوهذه

فيالعقوبابمنشاهوالذيالانسانفيالداخلالشروهو،كلهاوالمعاصي

ظلمهوالذيالشرمنا،ستعاذةتضمنت)الفلق(فسورة،والاخرةالدنيا

تضمنت)النالس(وسو!ة،خارجمنشروهووالحسد،بالسحرلهالغير

داخل.منلعروهو،نفسهالعبدظذمسببهوالذيالشرمنالاستعاذة

عنه؛الكفمنهيطلبولا،التكليفتحتيدخللا:الاولفالشر

تحتيدخل)الناس(:سو!ةفىالثافيوالشر،كسبهمنليس!لأنه

المصائب،سزوالأول،المعايبشرفهذا،النهيبهويتغلق،التكليف

فسورةلهما،ثالثولا،والمصائبالعيوبإلىيرجعكلهوالشر

)الناس(وسورةال!مصيبات)1(،شرمنالاستعاذةتتضمن)الفلق(

الوسوسة.كلهااصلهاالعيالعيوبشرمنالاستعاذةتتضمن

فصل

الوسوسة:واصل،وسوسمنفعلال)2(،:فالوسواسهذاعرفإذا

فالوسواس:،منهفيحتر!يحصنلاالذيالخفيئالصوتاو،الحركة

القيمنإلايسمعهلاخفيئبصوتإما،النفسفيالخفيالالقاء

العبد،إلى)ق/2911(الشيطانيوسوسكماصوتبغحروإما،إليه

لطاهر1و،الاذنفيالخفيةحركتهوهو"،الحلي"وسوسةهذاومن

مجاودتهاوشذةلقربها،")3(الحلي"وسوسة:سميتانها-اعلموالله"-

"المصايب".د،:و)ظ)1،

إ."فعلانود(:وظ)ق)2(

فقط.)ع،من"الحلي")3(
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"وسوسةا:فقيل،الأذنوهوالانسشياطينمنالوسوسةلمحل

يلقيهالذيالكلامكوسوسة،للأذنمجاورصوتلأنه"،الحلي

له.يوسوسنمنذذفيالشيطان

منعندويؤكدهالموسوسنيكررهكلافاالوسوسةكانتولما

وسوسة،وشوس.فقالوامعناها،تكريرابإزاءلفظهاكررواإليهيلقيه

.مسماهتكريرمنهليفهماللفطتكريرفراعوا

حركةامتابعةبإزاءاللفطحركةمتابعتهممن)1"لقدمماهذاونظير

ودكدلب"زكزل:ذلكونظير4وبابه،والنزوانوالغليانكالدورانمعناه

وكذلك:،متكررةحركة:الزلزلةلأنء"؛الشيوكبكبوقلقل

بعيد،مكافيفيكبهإذاالشيء:كبكبوكذلك"،والقلقلة"الدكدكة

*في(لغا!قوفكتبهوامهاهم>:تعالىكقوله،كحببعدكبافيهيكبفهو

،مرةبعدمر!رضهكزرإذا؟رضرضهومثله)ظ/3؟أب،؟9[]ال!عراء:

اإذا:البابصرصر:ومثلهشيء،بعدشيحااذرهإذا:ذرذرةومثله

ا:ومثلهشيء،بعدشيئامطهإذا؟الكلاممطمط:ومثله،صريرهلكرر

كثيرهوهو،كفهكررإذا:الشيءكفكف

المضاعفالئلاثيبمعنىالرباعيهذاجعلمننبهذاغلموقد

المكرر،الرباعيبخلاف،تكرارعلىيدللاالئلاثيالان؟يصبلم

لم(الحبورض،الثوبوكف،البابوصرالشيء،)ذر:قلتفإذا

،ونحوه،ورضرضوصرصرذرذرهبخلافاالفعلتكرارعلىيدل

أ2(،المعانيحذوبالألفاظالحذوفيالعربميةلقاعدةمطابقفإنهفتأمله

.الكتابهذامن)1/9"1()1(

."...حذفبالالفاظا!لحذف:()ع)2(
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لاعادته.وجهفلاذلكعلىالتنببهتقدموقد

:قالوصوتهتابعفإن،صوتإذا)1":العجلعج:قولهموكذلك

ثجثج،:قيلذلكتكررفإن،ضثإذأالماء:ثج:وكذلك،عخعح

.وسوس:قيلويتابعهاوسوستهيكرركانلماالموسوسانوالمقصود

فصل

وصفهوهل)الوسواس،لفظفيالثحاةفاختلفهذاعرفإذا

الصحيحنبينثمقولكلحجة)2"نذكرونحن،قولينعلىمصدر؟او

وفضله:تغالىاللهبعونالقولينمن

فعلل،:منهالفعلبأنفاحتجمصدر،انهإلىذهبمنفأما

وفبيطرومسرهفكمدحرج"ففعلل"هو:إنحافعللةمنوالوصف

،ومخرجكمقطع"مفعل":بوزنفعل:منهووكذلكومسيطر،

،أب)ق/29ترىألا،موسوس:لقيلصفةالوسواسكانفلو،وبابه

دكدك:منوكذلكزكزال،لا،مزلزل:زكزلمنالفاعلاسمان

علىبهؤصفمصدرسالوسوأنعلىفدلمطرد،وهو،فدكدك

.الوسواسذو:تقديوهمضافحذفعلىيكونأو،المبالغةوجه

الشاعر)3(:قولأيضاعليهوالدليل:قالوا

وسواشا!بهاللحليتسمعنغ!

،1(

)2(

)3(

."الفحللا:()ق

."...علىلاحجة)ع؟.ة

والب:،معلمتهمن،الاعشىهو

انصرفتإذاوسواساللحفيتسمع

.(003ص/):!نهيواد"

زجلعشرل!ابريحاستعانكحا
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سواء.الوسوسةلمعنىمصدرفهذا

:انضربا""فعللانوصفانهعلىالدليل:"1الاخرأالقولاصحابقال

)3،ص)2،ص.ص5ِ

وقياس،وبيطروسره!كدحرج؟فيهتكرارلاصحيحاحدهما:

-بكسرو"الفعلال"،والبيطرةوالسرهفةكالدحرجة"،)الفعللة:هذهم!عدر

ومبيطر.كمدحرج"مفعلل"منهلوصف1و،والدحراجكالسرهاف-الفاء

وهذا،ووسوسودكدككزلزلالمكرر؛الثنائي("فعلل":والثاني

التكرار،منالسلامةالاصللاذالتكرار؛عنالمجود"فعلللماعلىفرع

فمصدره،ووصفهالأوللمصدرمساومنهوالوصفالنوعهذاومصدر

،كالزلزالو"الفعلال"4والزلزلةكالوسوسة"الفعللة"؟علىيأتي

لامرين:""الفعلال؟فعللبنوعيواولاهحاالمصدرينوأقيس

وفتح،الحروفعددفي"افعل"لمشاكل"فعلل"ان:أحدهما

"أفعل"،مصد!""افعالفجعل،الئانياوسكونوالرابعوالثالثالأول

،الفعلانيتشاكلكحا،الحصدرانليتشاكل"فعلل"،مصدرو"فعلال"

"الفعللة".منالوزنبهذاأولى"الفعلال"فكان

ومخالفة،فعلهو!ذوزنهيخالفأنالمصدر1اصلان:لثاني

احق"فعلال"فكان،له"فعللة"مخالفةم!اشد"فعلل"ل""فغلال

ارجح"فعللة"انمعالاطوادفيتساويااو"فعللة"،منبالمصدرية

الأصل.هوهذاواكثر،الاسححمالفي

"الأشجاهفيالسيوطينقله،مالكابنكلاممن!/978إلىهنامنالض)1(

54،.-51)4/:والنظائر([

151(.)9/:""اللسانانظرالغذاءا.نعمة:السرهفة)2(

.96"؟/):أاللساذ!:انظر-الدواب!عالح:وهوالجحطارأخذاومه،الشق؟الجطرا!ل)3"
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"وسوسفقالوا،الفاءمفتوحالمكررالورنهذابمصدرجاءواوقد

و"عطعظعو!،إذاوعواغا"الكلبو"وعوعوسواشا"،الشيطان

واالفاء،بكمر"فعلالط":القياسعلىوالجاري،عظعاظا")1(السهم

للمتكرر،اصلالصحيحالرباعيلأننادر؛المفتوحوهذا"فعللة"،

وفعلال"المفعللةعلىإلااصلاكونهمعالصحيحمصدرياتولم

مصدرهيكونانلفرعيتهالمكرربالرباعييحسنفلمبالكسر،

فيهيحتذيبل،اصلهيخالفلاالفرعلان؛كذلكإلاأ()ظ/؟؟أ

فان،بالفشح"فعلال"علىمصدزهيكونلاانيقتضيوهذا،حذوه

عليه.يزدولمحفظشذ

صفةوقوعهكئرقدالفاءالمفتوح"فعلالا"فإنوايضاقالوا:

من"فعال"نظيرفيها()ق/391ليكونالمكرر"فعلل"منمصوعة

"فعلال"ليكونلاانذلكفاقتضىوزنا،متشاركانلانهماالثلاثي

قلذلك،نصيبفيها"فعال"ليكنلمكما،نصيبالمصدريةمن

نأحفهاوإنمامصادر،(وعظعاظووعواع)وسواس؟وقوعاستندروا

.الأفعالهذهمصادرفىالمبالغةعلىدالةصفاتتكون

للمصدريةمحتملامنهاماوقعفحقهذالبتهـاذاقالوا:

وتجنباالغالبالاممثرعلىحملا،الوصفيةعلىيحملانوالوصفية

تقديزا،)ذو،إليهمضافمصدر)الوسواس،أنزعمفمنللشاذ،

فسادعلىويدل،الغالبوالاستعمالالقياسعنخارجفقوله

امراذ:إليهذهبما

4(.)7/7؟:!اللساذ"،ويلتوييضطربالذيهوالس!ام!نال!ظعظ)1(

ناد!ة،وهيكراععنمحكية-العين-بفخحعظعاظاأذالل!انأدافيوذكر

عظعاظا.:والأشهر
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للمصدريةافتجرذهتقديرا)ذو(إليهأضيفمصدركلأن؟أحدهما

الماالمف!وحو"فعلال"وفطر،وصوماكرضى!بهالوصفمناكثؤ

ووعواعا)وسواسفقطالفاظئلاثةفيإلاللمصدريةلجودهيثبت

يمكنماغايةلألط؟محكنهذافيالمصدريةمنعانعلىوعظعاظ(،

اوسواشا،الشيطانإليهوسوس:قولهمالمصدريةعلىبهيشتدلان

وينتصبالوصفيةبهئرادانلاحتمال؛للمصدريةيتعينلاوهذا

بهايؤكدقدالحالفإن،موكدةحالأويكون،الحالعلى"وسواسا"

دكولأ<للناصس!أدشلتك>؟تعالىكقوله،ومعنىلفظالهاالحوافقعاملها

مسخرتوالنجوموألقمرلشضسلنهاروولل>ودشرلكم97[:]النساء

بادله"اعوذ:سمعإذا)الوسواس(مصدريةتتعتنإنمانعم(،بأقره

مضافافيهالوسواسيكونمماذلكونحو"،الشيطانوسواسمن

فهاتواذلك؟لكماينولكن)الوسوسة(فيذالكسمعكما،فاعلهإلى

بانتص!ابه)1(لامصدزا)الوسواس(يكونانيتعينفبذلك؟!شاهده

الفعل.بعد

امصدروسواشاانزعممنفسادد!يل:-منالثافيالوجه

لاتقديزا)ذو(إليهالمضافالمصدران-.تقديرا)ذو(إليهمضاف

فياصالتهليعلم،واحدةطريقةيلزلمبل،يجمعولايحثىاولايؤنث

،صوموامراتانصوأ،امراة:فيقال،الوصفيةعارضوانهالمصدرية

،صوموذوات،صوموذواتا،صومذات:المعنىلان،صومونساء

:فتقولويونتويجمعيثنىبل،كذلكليسبهالحوصوفو"فعلال"

.ئرثارونورجال،ارةثرئاوامراةلرثار،رجل

.""لانخصابه:"وقوأظ)د(من(11
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وقالوا:لمتفيهقون"أأ(1الثرثازونإلى"أبغضكم:الحديثوفي

،الترابتنخل:اي،سفسافةوريحالاسجا!،تحرك:ايرفزافآ،!يح

والمصدر:،لما"فعلل:كلهذلكم!والفعل.مثسعة:اى،فضفاضةود!ع

بالفتح.4""فعلا:ذلكمنشيءفىينقلولم،بالكسروفعلاللى"فعللة

الدلالة،فيماهر:اي،ولضلاضوفأفاء،،تمتام:قالواوكذلك

ووطواط،وكهكا!،ضحاك:ايوهرهارع،الكلامكثيرةوفجفاج

كثيروهو2(،أخفيف:اي،وعسعاولوحشحاش،ضعيف:اي

بالفتح.دافعلال"والوصف"الفعللة"كلهومصد!ه

ومثله:قصير،:أيدحداح:ومثله،خميصن؟ايهفهاف!:ومثله

وشيء،سريع:أيوسمسام،الكن:أيوتختاخ،جسيم:أيبجباج

كاسر،:ايقضقاف!واسد،مثلهوقعقاع،مصوث:ايخسخالش

وصفَاكلههذافي"فعلالأ"رأيتفقد.لسانهاتحرك:نضنافنوحية

نافثبت؟بابهوقياسنظائرهعناخرجالوسواسبالفحامصدرا،لا

وبابه.،ودحداحوتحامكثرثارمصدر؛لاوصف!وسواشا

مصدرا،يكوذانيستح!لىبحاوصفهانه:وهواخروجهعليهويدل

لخناسوفالوسواسب،،)ظ/144الخناسوهوالوصفثةمتعتنهوبل

)1(

)2(

:الترمذيقال-عنهاللهرضي-جابرحديثمن)"102(رقمالرمذيخرجه

كرب".حسنحديث"هذا

رقم)92/267احمد:اخرجهالخشنيثعلبةأبيحديثمنشاهدوله

ناإلاثقاتورجاله،وغيرهم231،،)2/الإحسان":9جادوابن(،17732

وابنعمروبنعبداللهحديثم!بهاي!قو!اخرىشواهدولهانقطاكا.فه

.-عنهماللهرضي-مسعود

ود(.)ظمنلدقطت"خفيفةأي،"وعسعاس
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االموصوفحذفوحسن،الشيطانوهومحذوفلموصوف!1(وصفان

حذفايقححعإنماوالموصوف،عليهكالعلمصارحتىالوصفغلبةههنا

ا،والحسنوالقبيحكالطويل،اللبسفيقغمشتركاالوصفكانإذ!

ااذافأما،لغيرهلالهالصفةأنليعلمالحوصوفذكرفيخعين،ونحوه

مجرىيجريفإنه،اشتراكفيهيعرضولمواختصالوصفغلب

والفاجروالبروالكافركالصسلم؛الموصوفحذفويحسن،الاسم

افحذف،ذلكونحووالأمير)3(والواليوالشاهدوالداني!2"والماصي

منإطلاقمناولىالتفصيلوهذا،ذكرهامناحسنهخاالموصوف

يفصل.ولمالموصوفحذفمنع

الوصفيةأنمصدر:لاوصفالوسواسأنعلىيدلومما

لاتيالمصدرأريدفلو،تقدمكماالمصدريةمن"فعلال"علىاكلحث

اللفطفإن،المصدريةوتتعيناللبسليزول،إليهالمضافة)ذو(ب:

تعيينعلىتدلقرييةمنفلابدالسواء،علىالأمريناحتملإذا

إ؟.المصدريةمنعليهأكلحبوالوصفيةفكيفأحدهما،

تلتبسلامصادرفإنهاوبابهما،وفطرصومبخلافوهذا

حدفعلىأ(أ)ق/49انهاعلمأوصافاجرتفاذابالاوصاف،

فيالطريقخينعلىمالغةالوصفمنزلةللمصدرتنزيلاأومضافي

امصدر،لاذاتوأنه،نفحصهالشيطانهوالوسواسأنفتعين،ذلك

اعلم0والله

)1(

)2(

)3(

.لالحصدد":()ق

.ود(أظمن"و"الداني،""العاصي:()ع

ود(.أظفيل!ست
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واختفى.توارىإذا:يخنسخنس:من"فعال!فهو:الخناسواما

وأناالمدينةطرتحبعضفيغغحالنبيئ"لقيني.هريرةابيقولومنه

فليستظهور،بعداختفاءاللفظوحقيقةمنه"()1(.فانخنستخنب

فلآ>.تعالىقولهفيالكواكحببهاوصفتولهذاالاختفاء؛لمجرد

بالليلتبدوالنجومهي:قتادةقال15[]الحكوير:<4؟-بربالخنسافتصم

عه:اللهر!تيعليقالوكذلك+ترىولافتختفيبالنهاروتخنس!

هي:الخنحن:طائفةوقالت.ترىفلا)2(بالنهارتخئسالكواكثهي

السئارة،السبعةوهي،المشرتحجهةإلىليلةكلترجعالتي،الراجعة

وراء)7".إلىالزجوع:الخنوسوأصل:قالوا

الاختفاءمنفهوالحعنيين،هذينمنمأخوذهووالخخاس

قلبهعلىجثماللهذكرعنغفلإذاالعبدفإنوالتانحر،والرجوع

أصلىهيالتيالوساوسأنواعفيهوبذر،عليهنبسطو،الشيطان

كماوانقبضانخنسبهواستعاذربهالعبدذكرفإذاكلها،الذنوب

-ايضا-هووالانقباضالانخناسوذلك،يتوارىالشيءينخنححن

معهورجوعتأخرفهو،خارجإلىالقلبعنويمخرورجوعلجحع

اختفا!.

)1(

)2(

)3(

لهالخناس:قتادةقالمعا.الامرينعلىيالوانخنسوخنس

3(.لأ)1رقمومسلم)3"2(رقمالبخارىاخرجه

."..فلا.إتخخسد(:و)ظ

المتثورإ:الدر9و(،96!-)12/67!إ:الطبري)تفسيرفىالسلفاقوالانظر

.)6/952(
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ختس)11(.ربهالعبدذكرفإذا،الانسانصدرفيالكلبكخرطومخزطوم

القلبثحرةعلىراسهواضعوهوالحيهكراسراسه:ويمال

ووضععاديذكرهلموإذا،خنستعالىادنهذكرفإذا،ويحدئهيمنيه

ويمنجه)2(5إليهيوسوسىراسه

الحانسدونللمبالخةالذي"فعال":بورنالفعلهذامنوجيء

الله،ذكوعندنفورهوعظمورجوعههووبهبحثعدةإيذاناوالحنخنس

إذابلاجائا،اللهذكوع!دلهيعوض!انهلاا،وديدنهدابهذلكوان

مقمعتههواللهذكوفإناوتأخر،وانخنسهوب-وجلعزالله"-ذكر

من؛تردعهالتيبالحقامعوالشريرالحفتذيقمعكحابها،يقمعالخي

ونحوها.،وعصيوحديل!سياط

والمقايمكالسياط،ويؤذيهويؤلمهالشيطانيقمغتعالىاللهفذكو

المؤمنشيطانيكونأب()ق/49ولهذابها.يضرلبمنتؤذيالتن

وطاعته.اللهذكرمنبهويقمعهالمؤمنيعذبهاممامضنىضئيلاهزيلا

كحا،شيطانهينضيالمؤمن"إن:السلفبعضعناثيروفي

)1(

)2(

عنمرويبخحوهوهوإسخاد،بدون)4/548(":!تفسيرهفيالغويذكره

721"،6/"الدر:فيكحا"-الوسوسة"ذمفيداودابىابنأخرجهمعاوية

شاهنوابنيعلىأبوأخرجه-عنهالله-!ضيأنسحديثمنمرفوعاوروي

"الفتحإ:فيالحافظقال721"،6/"الدر:فيكما!الشعب"-فيوالبيهقي

!نحوهوغيرهعباسابنع!وروي"،ضعيف!وإسخاده:614()"/

وابنمنصوربنسصدوأخرجه)4/"54(،":الغوي"تفسيرمنالمؤلفنقله

يريهنارئهدعامريمبنعجسىأنرهـلمبنعروةعنالحنذروابنالدنياابي

الاري!:"فتحانظر:،فذكره...ذلكلهفجلىآدمابن1منال!طانصوضع

722(.)6/:الصنثورا[الدرودا(،614)"/
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سياطعليهصثاعخرضهكلحالأنهال!فر")1(؟فيبعيرهالرجليخضي

شديد،عذابفيمعهفشيطانه،والطاعةوالاستغفاروالتوجهالذكر

يكونولهذا،ودعةراجةفيمعههوالذيالفاجرشيطانبمنزلةليس

سديذا.عاتئا!وبئا)2(-

وتوحيدهتعالىاللهبذكرالدارهذهفيشيطانهيعذبلمفمن

لكلفلابدالنار،بعذابالاخرةفيشيطانهعذبه،وطاعتهواستغفاره

سيطانه.يعدبهاوشيطانهيعذباذاحل!

الواحدةالوسوسةلتكريرهمكرزاالوسواسبناءجاءكيفوتأمل

"الفعال"وزنعلىلخناسلما"بناءوجاءالعبد،عليهايعزمحتىمرارا،

غفلإذاثم،انخنسادلهذكركلمالانه؛الفعلنوعمنهيتكررالذي

لمعنييهما.مطابقااللفظينبخاءفجاء،بالوسوسةعاودهالعبد

فصل

ئالثةصفة<2-"أتسصدودفيوشوسائذي>:وقوله

صدورفيوأنهاثانئا،محلهاذكرثمأولا،وسوستهفذكر،للشيطان

إلىونفوذاالعبد،جوففيدخولأللشيطانالله"جعلوقد،الناس

يفارقهفلابالعبدؤكلوقد،الدممجرىمنهيجريفهو،وصدرهقلبه

.المماتإلى

)1(

)2(

أحمد:أخرجه،هريرةأبىحديثمن!ك!العبيالىمرفوعحديثفيهذاجاء

-الترمذيوالحكيمالشيطاذ"أمكايدفيالدنياأبيوابن0498(،رقم05؟أ/)؟

وهولهيعةابنسندهوفى2/385-":الفيضمعالصغيو-"الجامعفىكما

غم.

)ع،.فيلحست
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ا،حسينبنعليعن،الزهريحطيثمن"الصحيحينا")1(وفي

أ!و!هفأتيظمعتكفاع!الله!سول"كان:،اقالتحيبنتصفيةعن

مسكنها-وكانليقلبنيمعيفقام،فانقلبحثقمتثم،فحدثتهليلأ،

ع!ي!أاالنبيرايافلماالانصاد،مندجلانفمر!يدا-بناسامةدارفي

االا:فقا،ح!"بنتصفيهإن!ارسلكما"على:!ع!النبيفقالاسرعا،

االانسانمنيمجريالشيطان"إن:فسقالااللهارسوليااللهسبحان

:اقالسوعا"-اوقلوبكحافيتقذفأذختوإني،الدممجرى

ا-!"شيئا"

ابياعن،عبدالرحمنبنسلمةابىعنايضاا"الصحيح"وفي

االشيطانأدبربالصلاةنودي"أذأ!:الله!سول"قال:قال،هريرة

حتىأقلفضيفإذاأدبر،بهاثوبفإذأ،أقلقضيفإدا،صراطوله

يدريالاحتى،كذااذكركذااذكر:فبقولى،وقلبهالإنساذبينيخطر

سجدااربغاأمصئىأثلاثايدرلم5911()قدمفاذا،أربغاامصئىأثلاثا

01السهو")2(سجدتي

النبياعنهريرةابيعن"الصحيح("قيثجتما:وسوستهومن

كذأ؟خلقمنكذا؟خلقمنفيقولأحدكمالشيطان"ياتي:قالع!ي!

")3(.ولينتهباللهفليستعذذلكوجدقمنأللهبه!1خلقمن؟يقولىحتى

نإاللهدسوليا:قالواغ!اللهدسولاصحابان")""الصحيحدفي

نامنإليهاحبالارضإلىالسماءمنيخزلأنمانفسهفيليجذاحدنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)2175(.!قمومسلما)!302(،رقمالجارياخرجه

)938(.رقمومسلم)"6(،رفمالبخارياخرجه

)134(.رقمومسلم)3276(،رقمالبخارياخرجه

شرط!ما!علىوسندهأحدهما،ولاالصحيحي!فيهولي!
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")1".لوسونم1الىكثدةرذالذيلله"الحمدةقال،بهيتكلم

ينسيهحتىبحديئهالقلب)2"يشغلانأيضا:وسوستهومن

قال،سب!هإل!إضافتهإليهالنسيانيضافولهذا،يفعلهاذيريدما

أدنهومآالحوتدنسيتف!!>:قالإثهموسصصاحبعنحكايةتعالص

.[63:]الكهفأبهر"<أنألخصيطنلاإ

شرمنالاستعاذةأوقعكيفوجلالتهالكريمالقرآنحكمةوتأقل

صدورفييوسوسالذي،الخناسالوسواسبأنهالموصوفالشيظان

فإن،جميعهشرهالاستعاذةلتعم؟وسوستهشرمن:يقلولم،الناس

باعظمووصفه،شرهكليعم4[:]الناس<آلوسواسشو>من:قوله

الوسوسةوهيفسادا،عمهاوتاثيزا،وأفواهاشزا،وأشدهاصفاته

والمعصية،الشرمنفارغايكونالقلبفإن،الارادةمبادىءهيالتي

وي!شهيه،ويمنيهلنفسهفيصوره،ببالهالذنبويخطر،إليهفيوسوس

نفسهتح!لخيالفيلهويخئلهاويحسنهالهويزينها،شهوةفيصير

وينسي،ويشفيويمني،ويخيليمثليزاللاثمإرادةفيصير،إليه

مطالعته،وبينبينهفيحولعاقيتها،شوءعنهويطويبضررها،علمه

ويسصفقطبهاأب()ظ/45والذاذهالمعصيةصورةإلايرىفلا

منعليهاالحرصميشتد،جارمةعزيمةالإرادةفخصير،ذلكوراءما

لهممددامعهمالشيظانفيبعب،الطلبفيالجنودفيبعب،القلب

تعالص:قالكما،أزعجهمونوا)3(وان،حربهمفتروافإنوعونا،

حبانوابن)5112(،رقمداودوأبو90؟(،لأرقم01)4/أححد:أخرجه)1(

.-ععهحااللهرضي-عباسابنحديثمنوكيرهم036()1/!الإحساذ"ة

أ.يشتغل9أع":21،

ضعفوا.أجما:)3،
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:اي83[:]مريم<)إنجذاقؤرهمآتبهفرينعلىلث!يطينأرسلناقرأناألؤ>

الش!ياطين،ازعجتهمونوااوفترواكلماإزعاجا،الحعاصيإلىتزعجهم

شملوتنظمالذنبإلىتقودهبالعبدترالفلاواثارتهم،وازتهم

الفجرةيالقيادةلنفسهرضيقد.مكيدةوأتم،حيلةبألطفالاجتماع

االنخوةبتلكفلا.لأبيهميسحداذوابىاسخكجرالذيوهودم،بخي

قالكحا!اللهعصىمنلكلقوادايصيرانبرضاهاولاوالكر)9"،

)2،و

!:بع!هم

نخويهأب()ق/59منمااظهروقبحتيههفيإبليسمنعجبت

لذرئتهقؤاذاوصارسجدةفي!ادمعلىتاه

ابهاوصفهفلهذا،الوسوسةهوإنحاوبلاءمعصيةكلفأصل

بغيرفشرهوإلا،منهمستعاذكلمناهمشرهامنالاستعاذ"لتكون

ايضا.حاصلالوسوسة

ابشراأوطعامفكل،الناسلاموالسار!العنانه:شرهفمن

وكذلك،والخطفبالسرقةحظفيهفله،عليهتعالىاللهاسميذكرلم

الان!سطعامفيأكل،تعالىاللهاسمفيهيذكرلمإذاالبيتفييبيحئا

ويخرجسارقافيدخل،امرهمبغيربيوتهمفيويبيحئا،إذنهمبغير

فييلقيثم،بالحعصيةالعبدفيأمر،عوراتهمعلىويدلفغيزا.

ا.وكذاكذافعلانه:ومنافايقطة)3"الناسقلوب

،الناسمناحاعليهيطلعلاالذنبيفعلالعبدانهذا:ومن

)1(

)2(

)3(

ود،.أظفيليست"والكبر"

يسير.اختلافح،نسبةبلا31،152/":والتين"البيانفيالجاحطانم!دهحا

ها"أعدائه9د(:و)ظ
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والقاه،له!ينةالشميطانانإلاذاكوما،بهيتحدلونرالناسفيصبح

فيفأودعه،إليهموالقاه،فعلبماالخاسإلىوسوسثم،فلبهفي

فييجهد)1"والشيطان،يسترهتعالىفالرببه،فضحهئم،الذنب

اللهإلايركللمذنبهذا:ويقولالعبدفيغتر)2(4وفضيحتهسترهكشف

منوقل،وفضيحتهإذاعتهفيساععدؤهبأنيشعرولم،تعالى

الدقيقة.لهذهالناسمن!3(يتفطن

اليقظة،منتمنعةكقدارأسهعلىعقدالعبدناماذاانه:شرهومن

هرلرةابيعن؟المسيببنسعيدعنالبخا!ي")؟""صحيحفيكما

هوإذاأحدغ!اسقافيهعلىالئحيطان"يعقد:قال!ح!اللهرسولان

فارفد،طويلليلعليكمكانهاعقدةكلعلىيضربعقلإ،ثلاثنام

فإنعقد)،انحاتتوصافإنعقد؟،انحاتأللهفذكراستيقظفان

حبيثاصبحوالا،الئعسظيبنشيطافاصبحكلهاعقدهانحلتصلى

".كسلانلنفس1

كما،الصباحالىينامحتىالعبدأذنفييبولانه:شرهومن

"ذاك:فال،اصبححتىليلهينامرجلعندهذكرانهمج!النبيعنثبت

.")البخاريرواه"اذنهف!:قالأو،اذنيهفيالشيطانب!لدجل

طريقمنفماكئها،الخيربطرقآدملابنقعدقدانه:شرهومن

يسلكه،انبجهدهيمنعه،عليهمرصدوالشيطانإلاالخيرطرقمن

)1(

)92

)3(

)4(

)5(

ود(.ظ9منساقطهناإلى."..لههـزفي:قولهمن

)ع(.فيلسحت

"يعظر".)ع(.

لألأ(.)6!قممسلمأخرجهوكدلك)1142(،رقم

لألأ(.)4رقممسلمأخرجهوكذلك)1144(،رقم
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والقواطع،بال!خعارضاتعليهوشؤش،وعؤقهفميهثبطهرووسلكهخالفهفإذ

حافرته.علىويردهاثرهيبطلمالهقيض،منهوفرغعملهفإن

صراطهاادملنيليقعدنباللهاقسمانه:شرهمنويكفي)ق/6911(

ايمانهموعنخلفهمومنايديهمبينمنلباتحئهمواقسمالحستقيم،

الحيلة،فيوبالغ،المكيدةأعملأنسرهبلغولقد،شمائلهموعن

اولادهامناستقطعحتىذلكيكفهلمثم،الجنةمنادماخرجحتى

--،1(+
يكفهلملم،وتسعينوتسعهمئهتسعألفكلمنللنارشرطة

اناوقصد،الارضمناللهدعوةإبطالفيالحيلةأعملحتىذلك

علىاجهدهيأقصىساعفهواللهدونمنيعبدوان،لهالدعو"تكون

ومحووال!تزك،الكفردعوةواقامة،دعوتههـإيطالالدهنورإطفاء

.الارضمنواعلامهالحوجيد

رماهحتىالرحمنخليللابراهيمتصدىأنه:اشرهمنويكفي

وجعل،عليهكيدهتعالىاللهفردالنار،فيبالمنجنيق)ط/1146(قومة

اليهودارادحتىغ!ي!للصميحوتصدىوسلاما،برداخليلهعلىالنار

لزكرياوتصذى،إليهورفعهالمسيحوصاذكيدرو،اللهفرد،وصلبهقتله

فيالعظيمالفسادلهزينحتىفرعونواستئار)2(قتلا،حتىويحيى

الكفاروظاهرع!ي!للنبيوتصدى،الأعلىربهمانهودعوىالأرض

الخجيعلىوتفلتخاسئا،ويردُّهيكبتهتعالىوالله،بجهدهقتلهعلى

مح!اال!يفجعل،الصلاةفيوهوبهيرمياانيريانارمنبش!ابجم!ه

"تسعوذ".:الاصولجميعفي)1(

رقمومسلم)3348(،رقمالخارجممااخرجهالمعخىهذافيوالحديث

.)222(

أئت.ماالصوابولعل"واسخبان"،:و)ق("واسختاب،،)ع(:)2(
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ع!بو.للنبيسحرهمعلىاليهودواعانلما)1"،اللهبلعنه"ألعن!:يقول

إلامنهالخلاصفكيفالشر،فيوهمتهشأنههذاكاذفإذا

عنفضلأشرهاجناسحصزيمكنولاواعاذته!وتأييدهاللهبمعونة

فيشرهينحصرولكن،فيهالسببفهوالعالمفيشزكلإذاحادها،

كثر:اومنهاواحدامنهينالحتىدمبابنيزاللا،اجناسستة

ظفرفإذا،ورسولهاللهومعاداةوالشركالكفرسر:لاول1الشركلد

ئريدهمااولوهو،معهتعبهمنواستراح،انينهبردآدمابنمنبذلك

جندهمنصئرهمنهذلكنالىفإذأ،منهينالهحتىبهيزالىفلاالعبد،من

وثوابه.إبليسدعاةمنفصار،واشكالهامثالهعلىواسحنابه،وعسكره

امه،بطنفيالإسلاملهسبقممنوكاذ،ذلكمنمنهيئسفإنلم

(ب)!/691ا!بوهي،البدعةوهيالشر،منالثانيةلمرتبة1إلىنقله

ضرروهوالديننفسفيضررهالأن؛والمعاصيالفسوقمنإليه

إلىودعاء،الرشللدعوةمخالفةوهي،منهيتابلاذذ؟وهىمتعذ،

الدعةمفنالفإذا،والشركالكفربابوهي،بهجاءو[ماخلاف

دعاته.منوداعيانائبهايضابقيأهلهامنوجعله

ادثهمنلهسبقتممنالجدوكان،المرتجةهذهمناعجزهفإن3

من[لثالثةالمرتبةإلىنقله،والضلالالدعاهلومعاداةالسنةموهبة

ناعلىحرضااشد)2"فهوانواعها،ختلافعلىالكبائروهيالشر،

ذلكعلىحريص!فهومتبوعا،عالضاكانإنولاسئمافيها،يوقعه

ويستنيبالناسفيومعاصيهذنوبهمنيشيعثمعنه،الناسل!نفر

)1(

)2(

-.كهالله-رصىالدرداءبيحديثمن)542(رقممسلماخرجه

0.01شىء."اشدق(:و)ع

997



وهوا،تعالىادلهإلىبزعمهولقرباتديناويذيعهايسيعهامنمنهم

الذينفيالفاححثسةت!شيعانيحبونالذينفالنيشعر،ولاإبليسنائب

إذافكيفواذاعتها)1(،إشاعتهااحبواإذاهذا،اليمعذابلهمآمنوا

)3"طاعةولكن،منهمنصيحه)2"]لا[هـاذاعتهاإشاعتهاهمتولوا

به،ا،نتفاعوعن،عنهالناسلينفرذلككلعنه؟!ونيابةلإبليس

هؤلاء،ذنوبمناللهعنداهونالسماءبلعنانولوهذاوذنوب

وبدل،توبتهاللهروقبلاليهوتاباللهاست!غفرإذا،لنفسهمقظلمفإنها

لعورتهموتتئعللمؤمنينفظلماولئكذنوباواما،حسناتسيئاته

كحائنعليهتخفىلابالحرصاد--سبحانهوالله،لفضيحتهموقصد

النفوإس.ودسائسالصدور

الرابعةلمرتبة1أل!نقله،المرتبةهذهعنالشيطاناعجزفإن!؟

النبيقالكماصاحبها،اهلكتفربمااجتمعتإذاالتيالصغائر:وهي

منبفلاةقىلواقوبممثلذلكمثلفان،الذنوبومحقؤاتااياكم":!ث!

بعودجاءمنهمواحدكلان؟معناهحديحأوذكر.")4(،..الأ!ض

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ع(فقط.من

العص.بهايستقيمزياده

)ق(.هامشفيملحعة

عنه-الله-رضي!حعدبنسهلحديثمنويخره)5/3311(أححد:اخرجه

وجاءبعو؟ذافجاءوا؟بطنفينزلواكقوم،الذنوبومحفراتاياكمدا:ولفظه

صاحبهابهايؤخذمتىالذنوبمحفراتوإن،نجزتهماانضجوأحتىبعودذا

تهلكله".

حسن".!إسخاده)11/337،:"الفتح[":ف!الحافطقال

18"3،.رقم)6/367اححد:اخرجهمسعود؟ابنحديثمنصاهدوله

الحؤلف.ذكرهماإلىاقربولفظه4ضعفسعدهوف!
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عليهيسهلفيالولاواششووا،فطبحواعظيحةنارااوقدواححىحطب

منهاالخمائفالكبيرةصاحبفيكونبها،يسـهينحتىالصغائرامر

منه.حالأاحسن

الخامسة،لمرتبة1إلىنقله،المرتبةهذهمنالعبداعجزهفإذ+

بل،عقابولافيهاثوابلاالتيبالمباحاتإشغالهوهيب()ظ/6؟1

بها.باشتغالهعلحهضاعالذيالشواب)1(فواتعقابها

لوقتهحافطاوكاذا(91)ق/لأالمرتبةهذهمنالعبدأعجزهفإذ؟،

،والعذابالنعيممنيقابلهاوماوانقطاعهاأنفاسهمقداريعلم،بهشحبخا

هوعماالمفضولبالعحليشغلهاذ:وهو،السادسةلمرتبة1إلىنقله

فيأمره،الفاضلالعملثوابويفوله)2"الفضيلةعنهليزيح،مهأفضل

تركتضفنإذا،لهويحسنه،عليهويحضه،المفضولالخيربفعل

راىإذافإنه،الناسمنلهذيتخبهمنوقل،منهواعلىافضلهوما

وقىبة،طاعةأنهيشكلاالطاعةمننوعلىومحزكاقوياداعئافيه

يامرلالشيطانفإذالشيطاذ،منالداعيهذاإذ:يقوليكادلافإنه

معذور،وهو،اللهمنالداعيهذ:فيقولخير،هذاأنويرىبخير،

الخير،ابوابمنبائابسبعينيأمرهالشيطاذأنإلىعلمهيصلولم

اعظمخيزابهاليفوتوإماالشز،منواحدبابإلىبهاليتوصلإما

وأفضل.وأجلبائاالسبعبنتلكمن

العبدقلبفييقذفهاللهمنبنورإلامعرفتهإلىيتوصللاوهذا

لأعمالبمراتبعنايتهوشدةلمخ!لرسولمتابعةتجريدسببهيكون

فوتإ."عاقبتهاد(:و)ظ)1(

ليربحإ.9!لزيح":قراءةوتحتمل"عليه"قط(:و)ع)2(
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للهنصيحةواعمهاللعبد،وانفعها،لهوا!ضاهاإليهواحبهااللهعند

ولا،وعامتهمخاصتهمالمؤمنينولعبادهولكتابهولرسولهتعالى

وحلفائهالأمةفيونوابهجم!ي!الرسولورثةمنكانمنإلاهذايعرف

بقلوبهم،يخطرفلاذلكعنمحجوبونالخلقوأكثرالأرض،في

.عبادهمنيشاءمنعلىبفضلهيمنتعالىوالله

عليهسلطعليهوأعياالمشتالحرأتبهذهمنالعبدأعجزهفاذا*اء

والتبديعوالتضليللهوالتكفيرالاذىبأنواعوالجنالانسمنحزبه

بحربهويشغلقلبهعليهليشولشوإطفائهإخمالهوقصد،منهوالتحذير

المبطيناتسليطفيسعيهفيبقى،بهالانتفاعمنالالسولححنع،فكلره

يلبسقفحينئدلني،ولايفترلاعله،والجنالانسشياطينمن

اسروضعهاومتى،الحوتإلىعنهيضعهاولاالحربلأمةالحؤمن

الله.يلقىحتىجهادفييزالفلا؟أصيبأو

ميزاناواجعله،منفعتهوعظيمموقعهطأ(وتدئرالفصلهذافتأمل

علىيطلفكفإنه،الأعمالبهب()ق/791وتزنالاسبهتزنلك

ولو،التكلانوعليه،المستعانوالله،الخلقومراتبالوجودحقائق

؟ووعاهتدبرهلمننافعالكانالفصلهذاالاالتحليقهذافييكنلم

فصل

*1<،اصفاسىصدورف>يوشوس:تعال!قولهفيالسروتأمل

تدخلفمنه،وبيته)2(القلبساحةهووالصدر،قلوبهمفي:يقلولم

بمنزلةفهو،القلبفيتلجلمالصدرفيفتجتمع،إليهالواردات

"."موضعهد(:وأظ11(

الدهليز".بحنزلة!فهود(:و)ظفيزيادة)2(
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ثمالصدرإلىداتوالإرالأوامرتخرجالقلبومنله،الدهليز

الجنود.علىتتفزق

صدور!خفىماأللهوليئتل:تعالىقولهفهمهذافهمومن

ساحةإلىيدخلفالشيطان1[ه4عحراذ:]ال<قلولبهغ!ماوليمخص

الصدر،فيموسوولفهو،القلبفيإلقاءهيريدمافيلقي،وبينهالقلب

،1!
إلئه!ؤشو!ى>:تعالىقالولهذا،القلبإلىواصلةووسوسته

ذلكإليهالقىانه:الحعنىلان؟فيه:يقلولم012[:]طهآلثميطن(

قلبه.فيفدجر،إليهواوصله

فصل

فيالصفسروناختلنس<ول6اوافاساتض!من>:تعالىوقوله

؟هيتعلقبم:والمجرورالجارهذا

صدورهم،فيالموسوسللناسبياذهو:وجماعةالفراء)2"فقال

يا،والانسالجنمنهمالذينالناسصدورفييوسوسن:والمعنى

وجن.إنس:قسمانصدورهمفيالحوسوس

للانسي،يوسوسكماا()ظ/147للجنييوسوس!فالوسواس

لأنه؛الحالعلىنصئا:"والناسالجنة"منفيكونالقولهذاوعلى

نصئاالكوفيينقولوعلى،البصريينقولعلىمعرفةبعدمجرور

نايصلحلملماانهومعناها:،عبارتهمهذه،ال!رفةمنبالخروج

والبصريوننصئا،موضغهفكانعنها،انقطعللمعرفةنعتايكون

لا.وسوسةالصدو!"فى:د(و)ظ(1)

203(.)3/:القراذ!"معافيفي)2،
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ضعيف!القولوهذا،والئاسالحنةمنكائيين:ايحالا،يقذرونه

:لوجوهجدا

صدورفييوسوسالجنيئأنعلىدليليقملمأنهأحدها:

منمجراه!نهويجري،الانسيفييدخلكمافيهويدخل،الجن

ا.عل!ه؟الايةححليصححتىهذاعلىيدكدليلفأي،الإنسي

يوسوس)الذي:قالفإنهأيضتا،اللفظجهةمنفاساانه:الثالي

علىالكلاممعخىفإن؟بالناسالناسيجينفكيف(،الناسصدورفي

الجنةمن-كائنيناو-همالذين)1"الناسصدورفييوسوس:قوله

الثاسمنهمالذينالناسصدورفي:يقالانأفيجوز،والناس

.!فصيحاستعمالهوولايجوز،لاماهذا؟وغيرهم

وهذا،وناسجنة:قسمينإلىالناسقسسمقديكونأن:الحالث

نفسه.قسيميكونلاالشيءفإذ،صحيحنحير

لاا()ق/891،بوجهالناساسمعليه!ميطلقلاالجنةان:الرابع

إنمااالجنفإن،ذلكيأيىولفظهمااستعمالا،ولا[شتقافاولاأصلا

أعينعنمسحترونفهمالاستتار،وهوالاجتنان،منجناسموا

،سترهإذا:واجنهالليلجنه:قولهمم!،لذلكجنافسمواالبشر،

:قال.الارضفيسترهإذا:الحيتوأجن

جموابيوالوعباس!علياجثهميبمابعدميتاتكولا

!ب!.الخجيي!يد

أنتواجنه!فه>وإب:تعالىقال،افهبطنفيلاستشارهالجنين:ومنه

)ق،.منساقطهناإلى."..يبين"فكيف:قولهمن)1(
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منبهالححاربلاسختارالحبن:ومنه32[]الخجم!(أمهئ!كنمبالودؤ

الجمنة:ومنهبالأشجار،داخلهالاستتارالجنة:ومنه،خصمهسلاج

المجنون:ومنهوال!لاح،ال!هاممنالانسانيقيلما:بالضم

عقله.لاستتار

وبين!ما،والمعنىاللفظفيمماسبةالإثسوبينفبينه"الناس"واما

واحد)2(،معنىعلىالكلحةتقاليبعقد)1(وهو:،أوسطاشخقاق

ومنه،والإحساسالرؤيةوهولايناسمنمثتتقوالانساذوالإنس

ومنه:،راها:ي92[:]القصص(صنا!االطوجانبمنءا!ى>:قوله

لانساذفا،يتحوهورااحسسشموه:ي[6:]المساءرلثمدصا<منهمءاف!تغفماق>

بالعين.ئرى:أيئونسلأنهإنساناشمي

قولاذ:فيهوالناس

القلب.عدموالاصلبعيد،وهوانسمنمقلوبأنه:احدهما

المتتابعة،الحركةوهوالنوسمنأنه-الصحيح-وهو:والثافي

الرجلى:يسحىكما،والباطنةالظاهرةللحركةناساالناسفسمي

كللأذ!ي!)3"؟النبيقالكصاالاسماءاصدقوهحاوهحافا،حارثا

أحدفكل،منتهىهووعملوحرثمبدا،هي!ارادةهملهأحد

حقيقةوهو،والباطنالظاهرحركتا،والهغوالحرث،وهحامحاردث

)1(

)2(

)3(

"عندلا.د":وأظ

913(.-134*2/ة"!الخصائصانظر،الاكبرا،شتقاقجنياب!ويسميه

)059؟(،رقمداودوأبو32091(،رقم3)31/لالاأحمد!اخرجهفيحا

921()6/"21-:والنسائي)ص/243(،المفرد"ت"الأدبفيوالبخارجما

!فحاتمأبووضغفه-عنهالله-رضيالجشميوهبأبيحديثمنوكيرهم

.3(13-213)2/:لا"العلل
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فصارتفتحةوقبلهاالواوتحركت)نوس(:ناسواصل،النوس

ا.""الناسالثتقاقفيالحشهورانالقولانهماهذانالفا،

ا،لنسيانهإنساناالإنسانوشحي،التسيانمنإنه:ابعضهمقولوأما

واينبشيء!القولهذافليس؛لنسيانهمثاشاسمواالناسوكذلك

وس(؟)نمادتهالذيالناسإلىي()نسمادتهالذيالنسيان

فهوإنسانماوس(؟)انمادتهالذي11،!نسمنهواينوكذلك

يجوزلا،زائدتاناخرهفيوالنونوالالف)اذس(،من"فعلان"

إنسانيكونحتىانسن)1"كلامهمفيليسإذ،البتةهذاغيرفيه

ذإ،زائدتينأولهفيوالنونالألفيكونانيجوزولا،منهإفعالأ

الإنس،منب(14)ظ/لأ"فعلان"انهفيتعينانفعل"إكلامهمفيليس

إنسانا.لانسيانالكانب()ق/891)نسي(منمشتفاكانولو

"،اضحيان!"ليلةإنسيان:وأصله،"افعلالألماجعلتهفهلا:قلتفإدن

إنسانا؟فصارتخفيفاالياءحذفتثم

بغيرالياءوحذف،كلامهمفى"إفعلال"عدمذلكيابى؟قلت

قد)الناس(انعلىفاسد،كلهوذلك،لهنطيرلاماودعوى،سبب

واستدل)الناس(،:فقيل،الهمزةفحذفت)الأتاس!(اصلهإن:!ل

االشاعر)2(:بقول

الغافليناالأتاسعلىصيطل!المناياإن

فإنا،البتةذلكغيرفيهيجوزولا،فعال)أناشا(نريبولا

)1(

)؟(

،أنس".ود(:وظ)ق

(151)3/:و!الخصائع!،0"؟()؟/ة""الخزانة:انظر،الحميريجدناذو:هو

.لامخحنا""ا:وفيها
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(سدن)أمنأنهعلىالأدلةأقوىفهوأناشا)1"،ناسأصلكان

علىناسوزنويكون،الاشتقا!قفيسواءكالانساذالناسويكوذ

يكونالأولالقولوعلى،فاؤهالمحذوفلاذ)عال(؛:القولهذا

وزنهيكونالضعيفالقولوعلى،الئوسمنلانه"فعل"؟:وزنه

ناشافصارالعيينموضعإلىلامهفقلب!)نسي(،من،نه؛"فلع"

."فلعا"ووزنه

مسماهم،فيالجنيدخلفلا،ادملبمنياسمالناسأنوالمقصود

ف>:لقولهبحاناا<6وأفاسه!>منيكونانيصحفلا

به.خفاءلاواضح!وهذا<صمصةستصدور

،الرجالاسمالجنعلىاطلقفقد،ذلكفىمحذورلا:قيلفإن

أتجن(منبرصمالىيعوذونالالنىمنرجا؟كاق>وأن!:تعالىقولهفيكما

عليهميطلقأنيمتنعلم،الر!الاسمعليهمأطلقفاذا6[]الجن:

.الناساسم

والإنسللجناسمالناسإن:قالمنغرالذيهوهذا؟قلت

وقوكاعليهموقعإنماالرجالاسمأن:ذلكب1وجو.الايةهذهفي

اسميقعأنهذامنيلزمولا،الإنسمنالرجالذكرمقابلةفيمعيدا

"،حجارةمن"إنسان:قلتإذانتومطلفا،عليهموالرجالالناس

اسمو!وعذلكمنيلزملمذلك،ونحوخشب"،من"رجلىاو

والخنص.الحجرعلىالاطلا!قعندوالإنسانالرجل

يطلقأنالجنيعلىالرجلاسمإطلاقمنيلزمفلاوأيضا:

الإنسوكذلكمتقابلان،والجنةالناسلأنوذلك؟الناساسمعليه

إنسانا[".إود(:وظ)ع)1(
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دش<وافيالجنيصغ!ثر>:كقوله،اللفطينبينيقابلتعالىفالله،والجن

لضه>من:قولهوكذلك،القرآنفيكثيروهو]الرحمن:33[

احدهحايدخلفلا،متقابلانانهمايقخضي6[:]العاسىا"<)1"،،*!وال!اسس

فلاا،متقابلينيستعملالمفإنهماوالبنالرجمالبخلافالاخر،في

أبينفالايةوحينئذ،والانسالبن:يقالكما،والرجالالجن:يقال

بيناقابللأنه؛الناسلفظفييدخلوذلاالبنانفيعليهمحجة

الاخر،فييدخللاأحدهماانفعلم،والناسإ()ق/991الجنة

ا<حى6/صوأفاسلضة>من:قولهأنوهو،الثانيالقوذفالصواب

فييوسوشفالجنيئ،وجنإنس:نوعانوأنهما،يوسوسللذيبيان

الانسي.إلىيوسوسايضاوالانسي4الإنسصدور

الخفيالالقاءهيالوسوسةفإذ4وجنإنسى:نوعانفالموسوش

الإن!سيإلقاءكانواذ4والانسالجنبينمشتركوهذا،القلبفي

الواسطة؟تلكإلىيحتاجلاوالجنيذذ،1.4بواسطةهيإنماووسوسته

.الدممجرىمنهويجريادماابنفييدخللأنه

كحا،كالإنسياذنهفيإليهويوسوسلهيتمثلقدالجنيانعلى

"إن:قالانهص!النجيعن4عائشةعن،عروةعن"البخاري"في

!فيكونبالأمرالغحا!-:لعنان1-و،العنانافيتحدثالحلائكة

تمركماالكاهنادنفبفتقرهاالكلمةطينالشي!فتستحع،الأرض

وسوسةفهذه"أ2(أنفسمعندمنكذب!مائهمعهافيزياو!القار!ر؟

.الاذنسطة11بوالشيطانمنوإلقاء

)1(

)21

)ع(.منسماقطهناإلى.".كحيرا."وهو:قولهمن

"منةوقوله)"222(.رقمومسلمو"32(،321)"رقمالبخا!ىاخرجه

وع(.)قفيليست"انفسهمعند
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الشيطانيالوحيفياشتراكهحاالوسوسةهذهفياشتراكهماونظير

وألجنالاينسعدواسطنئيلكلخعاوكدلك>:تعالىقال،11("4)ظ/

فالشيطان112[.:]ا،ئعام<كرورأالفولرخرفبعنه!إكبفصهتميوحى

فشياطين،مثلهإنسيإلىالانسيئويوحيه،باطلهالانسيإلىيوحي

الوسوسة،فىوتشتركالسيطانيالوحيفيتشترك)أ"والجنالإنس

صحابارتكبهاالتيوالتعسفاتالاشكالاتتلكفتزولهذاوعلى

.الاولالقول

شياطين:الشياطيننوعيشرمنالاستعاذةعلىالايةوتدل

شرمنالاستعاذةتكوذإنما)3"الاولالقولوعلى.والجنالإنس

جدا.بديعفإنهفتامله،فقطلجنشياطين

السورتين،هاتيناسراربعضعلىالكلاممنبهدلهمنمافهذا

فما،النمطهذاعلىبتفسيريساعدأنوعسىوالمعة،الحمدوله

علىالكلامونخغ،العالمينربللهوالحمدبعزيز،اللهعلىذلك

بذكر:السورتين

نافعؤقاعده

منهبهويحترزشرهبهوبتدفعالشيطانمنلعبد1بهيعتصمقيما

:أسبابعشرةفيوذلك

!إماينزعك>:تعالىقالالشيطاذ،منباللهالاستعاذة:احدها

36[،:]فصدتبه!ا((31العديصالسميحإن!هوباللهفاستعذ!صخالشتطنمن

)1(

)2(

ود(.)ظصنساقطهناإلى.،..بعضهم!يوحي:قولهمن

ود(.)ظمنساقطهناإلى!...الاية!وتدل:قولهمن
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إئ!سميحباللهفأشتعذفرخلشتطننمنجمفغنئثوإما>:اخرموضعوفي

ههنابهالمرادالسمعأنتقدموقد002[،:]الأعراف/سفيلم/1<)1"عليص

.العامالسمعمجردلاالإجابةسيم

يالحعيعب()ق/991الوصفاكدكيفالكريمالقرآنسروتأمل

وعرفواختصاصها،النسبةتأكيدعلىالداذ"هو"اصيغةبذكرالعليم

التأكيدا،لهذاالحقام،قتضاءأحم(سورةفيواللامبالالفالوصف

بالاستعاذةالأمرفإن،عنهالحقام،ستغناءأالأعراف(سورةفيوتركه

مقابلةوهو،النفسعلىالأشياءباشتيالأمربعدوقع)حم(سورةفي

الصابروذا،إلاعليهيقدرلاامروهذا،إليهبالإحسانالصميءإساءة

تعالى.اللهقالكما،عظيمحأذوإلائلفاهولا

وعجزإ،ذلهذاأذيريهبلهذا،يفعلالعبديدعلاوالشيطان

إلىدعاهعنهعجزفإن،لهويزينهالانتقامإلىفيدعوه،عدؤهعليهويسلط

إلىالاحساذيفىدرفلا،ئحسنولاإليهيسيءلاوان،عنهالإعرأض

العاجل،حظهعلىعندهوماتعالىاللهوائرخالفهمنإلاالصميء

منلنزغنك>!)ماةفيهفقالوتحريض،تأكيدمقامالحقامفكان

.إ<ش؟العليصألسميحمموإئ!بالدهفاستعذنرخألشحطن

وليس،الجاهلينعنئعرضانامرهفإنه)الأعراف(سورةفيواما

علىسهلىوهذا،بالإعراضبلبالاحساذإساءتهمبحقابلةالامرفيها

دفعفيوسعيهالشيطانحرصفليسعليها،)6(1مستعصيكيرالنفوس

منينزغنثوإما>؟فقالبالإحساذ،المقابلةدفععلىكحرصههذا

قبلها.التيعلىالايةهذهتقدمتأق(في)1(

"مستصعب".)ق(:)2(
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لفرقاذكز(1)تقدموقد،<)ش:فىعيصإئه-سحيعبالتةفاشتعذمغلشتطن

فآتدأدله>:المؤمنأحم(فيقولهوبين،الموضعينهذينبين

56[.]كافر:؟<فصيرلاصأف!!وآلسميع

صردبنسليمانعن،ثابتبنعدكبعن!البخاريلىصحيحوفي

وجههاحمرفأحدهمايستباذ،ورجلانغ!والنبيمعجالساكنت:قال

عانهذهبقالهالوكلمةلأعلم"افي!:النبيفقال،أوداجهوانتفخت

يجد")2(.ماعنهذهبالرجيمالشيطا!منبالئهأعوذقاللويجد،ما

فيعجيباتأثيزالهمافإذ،السورتينهاتينقراءة:الئانيالحرز

النبيقالولهذا،منهوالتحصنودفعهشرهمنتعالىباللهالاستعاذة

بهمايتعوذكاذأنهتقدموقدبمثلهما"أ3(،الفتعودونتعؤذ"ما!!:

.()صلاةكلدبربهمايقرأأذعقبةوأمر)"،النومعثدليلةكل

حينثلاثاالإخلاصسوقىمعقى!همامن"!!:!م!قولهوتقدم

5"أ6"هشيكلمنكفتهيصبححينوثلائايحسي

من"الصحيح"ب(1لح)ظ/8ففي:الكرسيايةقراءة:الثالثالحرز

لمج!فادلهرسولوكلني:قالهريرةأبيعن،سميرينبنمحمدحديث

فأخذتاالطعاممنيحثوفجعلآتفأتى،رمضانزكاةبحفظ0012()ق/

)1(

)2(

)3(

)4(

)61

2/7650

بنسل!مانحديثمن)0261(رقمومسلم32821(،رقمالبخا!ياخرجه

ققط،)ق(من،"الرجيم:وقوله-.عنهاللهرضي-صرد

.2996/تقدم

لأ.200/تقدم

.2996/تقدم

سوء".كل"صن)ع(:قيووقعلأ.00ص/لقدم
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إذا:فقال."هالحديثفذكرجم!يواللهرسولإلىلارفعنك:فقلت

اللهمنعليكيزاللن)1(فإنه،الكرسيايةفاقرأفراشكإلىأويت

"صدقنبا،!:النبيفقال،تصبححتىسيطانيقربكولا،حافط

.")2(لشيطان1ك1ذ،كذوبوفو

الايةلهذهكانلأجلهالذيالسر-تعالىاللهشاءإن-وسنذكر

بهاقارئهاواعتصامالشيطانمنلتحرزفيالعظيمالتأثيرهذاالعظجمة

.وتأييدهتعالىاللهبعونوكنوزهااسرارهاوعلىعليهامفردكلامفي

سهيل،حديثمنالصحيحففي،البقرةسورةقراءةةلر[بع1الحرز

بيوجممتجعلوا"لا:قال!صاللهرسولانهريرةابيعن،ابيهعن

.")3"الشيطاندخلةلا[لبعر؟فيهتقرألذي1البمتوإن،قبوز[

منالصحيحفيثبتفقد،البقرةسورةخاتمة:الخاصىالحرز

فرأ"من!يو؟اللهرسولقال:قالالانصاريمسعود)؟(ابيحديث

.(")كفتاهليلؤق!التقرةشورةاخرمنالايتين

ألله"ان:قال!يوالنبيعنبشيربنالنعمانعنالترمذيوفي

بهماخغأصشينمنهأنزل،عامبألفيلخلق1يخفقأنقبلكتاب!كتب

11.")6مشيطانفيقربهالياليثلاثبى1دفىئقرآنفلا،البعرةسورة

)1(

)2(

)31

)41

)51

)61

)ق(.من

به.مجزومامعلقا)2311(رقمالبخاريأخرجه

عنسهلاحديث"منود(ة)ظقيو!قع.بنحوه)0"7(رقممسلمأخرجه

.".--عنعدالله

خطأ.وهو!موسى"ابيد(:وأظ

!808(.)708رقم!مسلم؟(،0)80رهمالبخارياخرجه

!النسالي-28821(،رقموالترمذي184(،أ؟رقم103/363أححد:أخرجه
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تعالى:قولهإلىالحؤمن)حم(سورةأول:السادسالحور

حديثمنالترمذيففي:الكرسيايةمعأا<اس3صحإلم>إلعه

فصعب،بنررارسعنفليكة)1(،أبيابنبكرابيابنعبدالرحمن

قرا"منع!:اللهرسول"قال.قالهريرةابيعن،سلمةابيعن

ئصب!حينالكرسيواسدها<ااالمصحين>إلعهإلى:الحومنحم

حتىبهماحفظئحسيحينقرأهماومنئحسي،حتىبهماحفظ

قبلمنفيهتكلمقدكانوإنالمليكيوعبدالرحمن")2(.يصب!

محتملوهو،الكرسيآيةقراءةفيشواهدلهفالحديث،حفظه

غرابحه.على

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:السابعالحوز

من"الصحيحين")3(ففي،موةمالةقدير"شيءكلعلىوهوالحمد،

النهرسولانهريرةابيعن،صالحابيعن،بكرابيمولىشميحديث

ولهالفلكله!له!شريكلاوخدهاللهإلاالهلاقال"من:قاللمج!

عشرعدللهكانتمؤةمائايوبمفىقديز،شيأكلعلىوهوالححد

حرزالهوكانتس!إ،متةعنهومحيتحسنإ،مئةلهوكتبت،رقاب

بهجاءممابأفصلأحايا)تولم،يمسيحتىذلكيومهالشيطانمن

)1(

)2(

)3(

وغيرهم.562()1/:والحاكم)679(،رفم"والليلةاليوم"عحلفي

".كريب!حسن:الترمذيوقال،والحاكمحبانابنصخحهوالحديث

خطأ.وهو"اليلىأبيإابند(:و)ظ

اهلبعضتكلموقد،كريبإحديثوقالا:)9287(رفمالترمذيأخرجه

."...حفظهقلمنالحليكيبكوبيبنعدالرححنفيالعلم

حديثمن-؟(4)1/:"اللسان"في-كمامالككرائبفيالدارقطنيورواه

باطل.هو:وقالعصر،ابن

)1926(.رقمومسلم31932(،رقمالبخارياخرجه
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النفع،عظيمحر!فهذاذلك(".منكثرعملب()ق/0"2!جل)1"إلا

11.عليهتعالىاللهيسرهمنعلىسهليسير،الفائدةجليلى

اللهذكركثرة-الشيطانمنالحروزانفعمنوهو-:الثامنالحرر

جم!ي!النبياذالأشعريالحارثحديثمنالترمذيففي،وجلىعز

ويامربهايعملانكلماقيبخمسزكريابنيحىأمرالله"إن:قال

أدله!!!عيسىفقالبها،يبطىءكادوإئهبها،بعملواانإسرائملبني

فا!مابها،يعملواانإسرأئحلبنيوسلا!مربهالتعملكلماتبخمسامرك

امرهم.أنوأماتأفرهمأن

اعذب،أو،بيئخسفانبهاسبمتنيانأخشى.يحىفقال

نا:فقال،المشرفعلىوقعدو[فامتلاالمقدسبمتفيالناسفجمع

بهن:تعملواانوأمركمبهناعملانكلماتبخمسأصربي[لله

بالله،أشركمنمثلوإنشيئابهتشركواولااللهتعب!واأذأولهن

ورقياوأ()ظ/914بذهبخالعمالهمنعبدااشترىرجلكمثل

كيرإلىوجموذيئعملفكان،أليوادعمليوهذا،د[ريهذه:فقال

؟.كذلكعبدهيكونأنيرضىفأيكم،سي!ه

ينصبأللهفانتلتفتوافلاصفيتمفإذا،بالضلاةأمركماللهوإن

يلتفث.لمماصلاتهفيعب!هلوجهوجهه

صر؟محهعصاب!فيرجلكمثلذلكمثلقاءن،بالصياموأمركم

أطيبالضائمريحوإنريحها،يعجبهأويعجبفكلهمسل،فيها

المشلش.ريحمنأللهعند

أحدإ.لاق(:و)ع)1(
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قاوفقواالعدوأسرهرجلكمثلذلكمئلفإن،بالضدقةوامركم

بالقليلمنكمأفديهانا!:فقالعنثه"ليضربواوقدموهعنثهالىيده

منهم.نفسةففدىو[!ثير

فيالعدو؟خرجرخلكمثلذلكمئلفان،أللهتذكرواأنوأمركم

كذلكمعهمنفس!فاحرزحصيننحصؤعلى!لىحتىسراكا،أثره

الثه".بذكرإلاالمئيطانمننفس!يحرزلاالعبد

الشمع،بهن،امريياللهبحةآمركم!وأتاع!:النبيقال

قيدالجماعةفادقمنفإن،والجماعة،والهجرة!الجهادأ،والطاعة

دعوىاذع!!من،يرأجعانألاكنثهمنالإسلام!بفةخلعفقدشبرٍ

صثىوإن:اللهرسوليا:رجلفقال!،جهنمجثىمنفإئهالجاهلية

سحاكمالذى[للهبدعوىفادعوا،وصامصقى"وإن:قال؟وصام

")1(.اللهعب!دالفومنينالمسلمين

البحاري:وقال".صحبحغريبحسنحديث!هذاةالترمذيقال

الحديث.هذاغيرولهصحبةلهالأسعريالحارث

مننفسهيحرزلاالعبدأنالحدشماهذافيع!يمالنبيأخبرفقد

سورةعليهأ(102)ق/دئتالذيهوبعينهوهذا،اللهبذكرإلاالشيطان

،1(
خزيمةوابن>63"2(،رقموالترمذي01717(،رقم404)"؟/أحمد:اخرجه

421(،)1/:والحماكم124(،)؟1/"الإحسان":حبانوابن)59"1(،رقم

وكيرهم.

الذيالبخاريكلامذكرئم"غريبصح!ححنحديث!هذا:الترمذيقال

والحاكم.حبانوابنخزيحةابنوصححه.الحصنفنقله

وهوالجيمبضمخثوةجمعوالخا؟،الجمععلىأربق")ع(:فىووقع

)1/923،.":الحديثغريبفىالئهايةإانظر.المجموعالشيء
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،الخناسبأنهفيهاالشيطانوصففإثه(،أ%+مألناسبربأعوذ>قل

واذا،وانقبضوتجمعاخنساللهالعبدذكرإذاالذيوالخناس)1"

مباد!ءهيالتيالوساوسإليهوألقى،القلبالتقماللهذكرعنغفل

وجل!عزاللهذكربملالشيطاذمنعسهالعبداحرزفحا،كلهالححمر

منه،بهيتحرزماأعظممنوهذا:والصلاةالوضوء:التاسعالحرز

قلبفيتغلينارفإنها،والشهوةالغضبقوة)2"ثورانعندولاسيما

!ج!النبيعن،الخد!يلسعيدأبيحديشمنالترمذيفيكحا،آدمابن

خمغالىرأيتماما،ادمابنقلبفىجحر؟الغضبوإن"ألا:قالانه

.")3"بالأرضفليلصقذلكمن5بشيأحسفمن،جه1أودوانتفاخعينيه

(،بالماء"المالنمارتطفاال!نما،نابىمنخلقالش!يطان"إن:اخراثروفى

نا!فإنها،والصلاةالوضوءبمثلوالشهوةالغضبجمرةالعبد"أظفأ3فما

اللهاعلىفيهاوالاقبالنجشوعهاوقعتإذأوالصلاة،يطفئهاوالوضوء

ا.عليهالدليلإقامةعنضنيتجربتهأمروهذا،كلهذلكأثراذهبت

ومخالطةوالطعاموالكلامالنظرفضول!!سالثالعاشر:الحرز

.!الخان!!:د(و)ظ()1

"توادد".:د(و)ظ)2(

وكيرهم)1921(،رقموالضومذي1158(،لأرقم)"1/132أححد:اخرجه)3(

علي:!هلك!)3/"46(-إ.الاشراف،تحفةفى-كما"حسن(".الضومذيقال

ضعف.فيهجدعانبنزيدابن

!موكيرهم)4"47(رقمداودوأبولاأ(،5"9!قم!)92/50أححدةاخرجه)4(

-.عنهاللهرضي-الس!عديعطيةحديم!ا

ضعف.سندهوفي

"طغىإ.ود(:وظ)ق)!،
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منكرضهمنهوينالادمابنعلىيتسلطإنماالشيطانفإن،الناس

الاستحساذ،إلىيدعوهالنظرفضولفان،الأربعةالابوابهذه

فيوالفكرة،بهلاشتغالو،القلبفيإليهالمنظورصورةووقوع

الن!يعن"المسند"فيكماالنظر،فضولمنالفتنةفحبدا،بهالظفر

بصرهغضفمن،إلجيسسهاممنمسفوئمسهئم"النظر؟:قالانه!م!لم

قالكحااو")1"،يلقاهيومالىقلبهفييجدهاحلاو!اللهأورثةلله

نظرةفكمالثظر،فضولمن)2"كثهاإنماالعظامفالحوادسا.ع!ماله

الشاعر)3(:قالكحا،حسرةلاحسراتاعقبت

السررمستصغرمنالناروفعظئمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

وتوولاقوسبلاالسهامفتكصاحبهاقلبفيفحكتنظرةكم

الاخرأ؟(:وقال

لمناظراتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت

)1(

)2(

)3(

)؟(

من)1/591(":الشهاب"مسندفيوالقضاعي)4/313(،:الحاكمأخرجه

فيهولكن،اللفطبهذا"المسند!فىاجدهولم-.عنهالله-رضيحذيفةحديث

الاخير.شطرهيوافقماضعيفبإسنادأمامةأبىحديثمن264()5/

بجدالرحصفيهبأن3/123:"الترغيبفيالمنذريوتعقبه،الحاكموصححه

.واهالواسطيإسحاقابن

رضي-مسعودابنحديثمن1(لا)01/3"الكبيرداةفيالطرانيواخوجه

)"/66(.الحجحع":9فيالهيثميوضعفه-عهالله

"كلها".منبدلاجعلها(9)ع(:فىووقعود()ظفيلتمناكلهاأإنما

بلا22(؟)ص/:والدواء("و!الداء9(،لأ)ص/:المحببن!"روضةفيالمؤلفذكره

بيخين-زيادةمعنحجة

)ع(.نسخةف!اضطرابوقائليهاالأبيال!ترتيبفيوقعوقد

"روضةفيالحؤلفوذكرها15(،21/":تمامابي"ححاسهفينحجهبلاالبيتان

للأصمعي.حكايةف!جاريةلسانعلى9()ص/لاالححبين":
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قادرانتكفهلاالذيرايب

ا)1،:المتنبيوقال

طرفهالمنيةاجتلبلذيوانا

ا:)6(أبياتمنولي

مجتهدااللحظبسهامأب(ياراميا91)ظا

لهالشفاءيرتادالطرفأب(وباعشأأ)دا

مرضىبهاباحداقيالشفاءت!جو

اقبحهمإثرفينفسهومفنئا

سفهاذاامثلفيعمرهوواهبا

خطرلهماعيصبىطيبوبائغا

سافلوافاحشاغبناواللهغبنت

كدركلهعيتلصفووواردا

منتصئاالطلماءفيالليلوحاطب

يشمبلمبعدوالتصابيالصباشاب

لهاالغروبحان!دوشص!عمرك

وانقشعتفارقدمنبالوصلوفار

صابرأنتبعضهعنولاعليه

القاتلاوالقتيلالمطالمثفمن

تصبافلاترميبحاال!قتيلأنت

بالعطبيرتسذإنهتوفه

عطبمنجاء7ببرسمعتفهل

مستلبافيهجمالللطخوصفَا

تهب)3(لمالعمرقدرتعرفكنتلو

منتهبالالاممنعيشبطيف

تخباولمتغبنلمالعقدذاخرحعت

يالكذبلي!سصفواالوردأماماش

العطبامنتدنيداهيهلكل

واللعبااللهوبينوقتاشوضاع

يغبلمالشرقيئالافقفيوالفيء

والسحبالليلطفماتافقهعن

)1(

)2(

)3(

2(.!؟)3/ة!للعكبريالينسوبالشرحمع-لاديوانه

فياختلافمع،الأولد!ذ146(-)صى/145"الفوائدإتفيالمؤلفذكرها

إليه.معزوةص/79():"الروضة"فيبيتينمنهاوذكربعضها،

.([...طيب)وبائعا:قولهعلى)دق(فيمأخراذقبلهومااليتهذا
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الطلبفيوافتكقدربكورسلارتحلتفدوالدنياالتحلفذاكم

أربولاسكنىمنللصبتهواهمنركائحطسارتوقدالديارفيما

الحقبفيالأسواقصاحثمافالهوقلالترابذياكالخدفأفرش

الخربربعكمنلهاشهىغيلانبهيطيفمحفوفاميةربعما

)1"التربخذكمنناظريإلىأش!ىضرجمنادمينوإنالخدودولا

كثبعنالوصل)2"منالكانأيامويالفهايهواهاكانمنازلأ

صببفيالماءفوفيإليهايهويلهالزبوعتلكجليتوكلما

يجبلمللسلوانالقلبدعافلوبهاالعهودتذكارالشودقلهاحجا

رغبمنالذهرسواهافيلهومايألفهالأرضفيمنزلوكمهذا

فاكتربالحثشأنبعضبثثثهإنيريحكوجدأخوالخيامفيما

والحطببالتارلاالطيببنفحةمهتدياالليلتغمرفيواسر

الحربفيلاتلقيكالنفسوحاربومعجرةجبناخيكلوعاد

بالرتبلأنوارالورىاقتساميوميهتستضيءنورالفسكوخذ

الكربفيالعبدينجيبنورإلاتقطعهليسظلحاتذوفالجسر

البلاء31(.أصلالنظرفضولانوالمقصود

مداخلكلهاالشر،منابوائاللعبدتفتخف!نها؛الكملامففولوأما

"1(

)2(

)3(

المؤلف.ضمنهحا99()1/:"ديوانه"تصاملابيقبلهوالذيهذا

مناك".9د(تو)ظ

بلاء"."كل:)ق(
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االأبوابتلكعتهيسد)ق/2012(الكلامفضولىفإمساك،للشيطان

لحعاذ:لمج!م!النبيقالوقد،واحدةكلحةجرتهاحربمنوكمكلها،

السنتهم(")1(.حصائدإلاالنارف!مفاخوهمعلىالناسيكب"وهل

طوبى:الصحابةبعضفقالىتوفيالانصار!جلاامنانالترمذيوفي

بخلأو،يعنيهلابمامجلمفلعلهيدريك"فما!ح!:النبيفقالله،

بمالاينقضة")2(.

أولصعوهماوالنطر،الكلامفضولمنتولدهاإنماالمعاصيواكحر

شهوةبخلاف،يسأمانولايملانلاجارحتيهمافإنالشيطان،مداخل

فلوواللسانالعينوأما،للطعام!!ادةفيهيبقلمامتلأإذافإنه،البطن

كثيرة،الاطواففتسعةفجنايحهما،والكلامالنظرمنيفترالمتركا

الظر،فضولمنيحذرونالسلفوكان،الافاتعظيمة،الشعب

احوجسي!"ما:يقولونوكانوا)3"،الكلامفضولمنيحذ!ونكما

الفسان")/".منالسحنطولإلى

يحركفإنهالشر،منكثيرةانواعإلىداعفهو؛الطعامفضولواما

شرا!بهذينوحسئك،الطاعاتعنويثقلها،الحعاصيإلىالجوارح

حالطاعةمنوكم،الطعام4وفضوالشبعجلبهامعصيةمنفكم

93(،لأ)3رفمماجهوابن26161(،رقموالترصذي231،،)5/أححد:أخرجه)1(

وكيرهم.(2314/):والحاكم

الحاكم.وصححهصحيحا،حسنحديث"هذا:الرمذىقال

حديثمنأ!/56،"الحلحة":فينعجموأبو)2316(،رقمالترمذيأخرجه)2،

صعفه.إلىمشيراكريب"9:الترمذيوقال-ا،كهاللهرضي-انس

ود،.أظفيلسست"الكلامفضولعنيحذرون"كما31(

)2/532(،"الزهدإ:فيهنادأخرجه-عنهالله-رضيمسعودابنعنهذاجاء)4(

134،.)1/:"الحلجة"فىنعيموأبو914(،)9/"الكبير"ا:فيوالطبراني
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أعظموالشيطانعظيفا،شراوقيفقدبطنهشؤوقيفمندونها،

بعضفيجاءولهذا،الطعاممنيطنهملأإذاالانسانمنيتحكمما

ملا"ما!:النبيوقال"،بالصومالشيطانمجاري"ضيقواالالار:

إلالطعاممنالتمليفىيكنلمولوبطنن")1(،منشرا2وعاادميئ

الذكرعنالقلبغفلىواذا،وجلعزاللهذكرعنالغفلةإلىيدعوأنه

كلفيبهوهام،وشفاهومئاهووعدةالشيطانعليهجثسمواحدةساعة

أبوابعلىوطافتوجالتتحركتشبعتإذاالنفسفإنواد،

وذلت.وخشعتسكنتجاعتواذا،الشهوات

وكمشز،لكلالجالبالعضالالداءفهي،المخالطةفضولوأما

وكم،عداوةمنزرعتوكم،نعمةمنوالمعاشرةالمخالطهسلبت

فيوهيالراسياتالجبالتزولت،حزازمنالقلبفيغرلست

وإنما،والاخرةالدنياخسارةفيهالمخالطةففضول،تزوللاالقلوب

الناسويجعل،الحاجةبمقدارلمخالطة)2(منيأخذأنللعبدينبغي

بينهمايميزولمبالاخر،الأقسامأحدخلطمتى،أقساماربعةفيها

لشر:عليهدخل

اليومفيعنهب!!ق/202يستفىلاكالغذاءمخالطتهمنأحدها:

خالطهإليهاحتاجإذاثم)3"،الخلطةتركمنهحاجتهأخذفإذا،والليلة

)1!

)2(

)31

ماجهواب!)0238(،رقموالرمذي(،لأأ187رقم424)28/اححد:خرجه

)12/41("الإحساذ":حبانوابن)4/331(،:والحاكم)9334(،رقم

حباذوابنالرصذيوصحح!كرب،معديبنالمقدامحديثمنويخرهم

!9/438(!الفتح".إفيالحافظوحشنه،والحاكم

د(.و)ظمنساقطهناإلى."..خسارةفيه9:قولهمن

!""الحخالطة(:)ع
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العلماءوهمالاحمو،الكبريتمناعزالضربوهذا،الدوامعلىهكذا

وادويتها،القلوبأ،أه؟)ظ/وأمراض،عدوهومكايدوأمرهبالله

فيالضربفهذاولخلقه،ولرسولهولكتابهتعا!ىدثهالناضحون

ا.كقهالربخمخالطتهم

فما،المرضعندإليهايحضاجكالدواءمخالطتهمن:الثافياقسم

عنيستغـىلامنوهم،خلطتهفيلكحاجةفلاصحيخادمت

أنواعمنإليهمحتاجانتماوقيام،المعاشامصلحةفيمخالطتهم

افإذاونحوها،للأدواءوالعلاجوالاستشارةوالمشاركاتالمعاملات

من:مخالطحهمبقيتالضربهذامخالطةمنحاجتكقضيت

وانواعه،مواتبهاختلافعلىكالداءمخالطتهمنوهم:الشالثاقسم

الحزمن،والحرض،العضالكالذاءمخالطتهامندسمنهم،وضفهوقوته

تخسرانمنفلابدذلكومعدنيا،ولادينفيعليهتربخلامنوهو

واتصلتمخالطتهتمكنتإذافهذاأحدهما،أووالدنياالدينعليه

.المخوفالموتمرضفهي

فإذا،عليكضربانه!حتدالضرسكوجعمخالطتهمن:ومنهم

الالئم.سكنفارقك

1(،1العثلأاالبغيضالثقيلوهوالروححمىمخالطتهمن:ومخهم

منك،فيستفيدينصتأنيحسنولا،فيفيدكيتكلمأنيحسنلاالذي

كالعصيفكلامهتكلمإنبلمنزلتها،فيفيضعهانفسهيعرفولا

شيء،كلىمنالكئيروالحئلوالعمل)ع"منوالمثبتالعقلأ،إوق":ود)ظ)1"

!ع:ايعحولورجل،الغليظالجافي؟الرجالمنو[لعثولعثلا،عثلوقد

؟".؟12/)1:"اللصان"انطر.!مشرحثقيلفدم
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فهوبه،وفرحه،بكلامهاعجابهمع،السامعينقلوبعلىتنزلن

وان،المجلسبهيطيمثمسئصأنهويطن،تحذثكلمافيهمنيحدث

جرهاولاحملهايطاقلاالتيالعظيمةالرصحىنصفمنفأثقلسكت

الارض!.على

جانبيإلىجل!صما:قالأنه-الله-رحمهالشافعيعنويذكر

الاخو.الجانبمنانزلفيههوالذيالجانبوجدتإلاثقيل

هذامنرجلا-روحهالله-قدسسيخنا)1(عنديوماورأيت

فالتفت،حملهعنالقوىضعفتوقد2(،يحتملهطوالشيخ،الضرب

أدمنتقدلكن:قالثم؟الربعحمىالثقيلمجالسةةوقالإلي

وبالجملة؛.قالكماأوعادةلهافصارتالحضى؟علىارواحنا

ولازمة.فعرضيهللروححمىمخالفكلفمخالطة

،الضربهذامنبواحدئبتلىأنالعبدعلىالدنيانكدومن

يجعلحتىبالحعروففليعاشره،ومخالطتهمعاشرتهمنبدلهوليس

ومخرجما.فرجالهادله

أكلبحنزلة)3"ومخالطته،كفهالهصلكمخالطتهصر:بع1الرالقسم

العزا!؟فيهاللهأ()ق/302فأحمنوإلا،ترياقلاكلهاتفقفإن،السم

العدعأهلوهم-اللهكئرهم-لاالناسفيالضربهذاكثروما

خلافها،إلىالداعون،!صاللهرسولسنةعنوالصاذون،والضلالة

سنة،البدعةفيجعلونعوخصا؟ويبغونهاادلهسبيلعنيصدونالذين

تيحجة.ابنةاي11(

دايححله".د(:وأظ!2(

أق(!منسقطهناإلى"..."فليعاضره:قولهمن)3(
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التوحيدجردتإن،معروفاوالمنكرمنكرا،والمعروف،يدعةوالسخه

المتابعةجردتوإن،والصالحينالأولياءجنابتنقصت:قالوابينهم

المحجوعين.الائحةأهدرت:قالواجم!ج!اللهلرسول

منرسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهوصفبوإن

الثهاامربماامرتوإن،ال!مشبهينمنانت:قالواتقصييرولاكلؤغير

المنكر،منورسولهعنهاللهنهىعماونهيتالمعروفمنورسولهبه

قالوا:خمالفهاماوتركتالسخهاتبعتوإذ.المفتنينمنأنتقالوا:

وخليتتعالىاللهإلىانقطعتوان.المضلينالبدعاهلمنانت

أنتماتركتوإن،الملبسينمنانتقالوا:الدنياج!فةوبينبينهم

وعندهم،الخاسرينمنتعالىاللهعندفأنتاهواءهمواتبعت،عليه

المنافقين.من

بإغضابهم،ورسولهتعالىاللهمرضاةالتماس!الحزمكلفالحزم

بحضهم،ولابذمهـمتبالولا،باستعتابهمولابإعخابهمتشتغللاوأن

الحتنبي)1":قالكما،كحالكعينفإنه

كاملبأنيليالشهادةفهيناقصيمنمذمتيأتتكوإذا

:آخر)2(وقال

طائلغيرامرىءٍكلإلىبغيضالنيلنفسيحبازادنيوقد

هيالتي1الاربعةالمد[خلهذهمنوحارسهقلبهبوابكانفمن

الاعرتسمميةتقعولم026(.)3/للعكبري(":المنسوبسرحهمع-"ديوانه)1(

)ق(.فيإلا

.،013)1/:تحامإأبي"حماسةانطر،الطائيالطرفاح:هو)2،
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والصخالطة،والطعاموالكلامالنظرفضولوهي،العالمبلاءاصل

فقدالشيطاذ؛منتحررهالتيالخسعهالاسبابمنذكرناهماواسخعمل

جهنم،أبوابنفسهأب()ظ/05علىوسد،التوفيقمنبخصيبهاخذ

ذاويوشأ،وباطنهظاهوهوانعمر،الرحمةبوابعليهاوفتح

القوميحمدالمماتفعندالدواء،هذاعاقبةالمماتعنديحمد)1(

،غيرهربلاالموفقوالله(،الشرىالقوميحمدالصباحو)فيالتقى

.سواهإلةولا

)1()ع(:"يجد!.
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الثانيالمجلدموضوعاتفهرس

0000000393واستعمالاتها،حقيقةبهايرادوماالعمن:بديعةفائدة-

0000000493عليهوالتعقيب،اللهإلىالعينإضافةفيالسهيلي-كلام

00000004ذلكوتحضيقبهاالمقصودوما"الذات"لفظةعلىالكلام-

00000000100304بهاوتبيينهاالمعرفةمنالنكرةإبدالفي0فائدة-

حمز!(1ألممئمتقيوتألصزطأعدنا>تعالىقولهفى:بديعةفائدة-

0000000000604مسألةعشروذ(علئ!أنغضتآلذ!ت

.لمنمخاطبوالداعيالدعاءفيالبدلفائدةما:الأولىالصمالة-

0000041ا،ول؟الاسمبياذبهالقصدوالبدلبياذ،إلىيحتاجلا

411-..!(6-صأئم!حقيوآلمحزط>تعريففالدةما:الانيةالمسألة-

جاءولم؟اشتقاقهشيءيمن؟الصراطمعنىما:الثالثة-المسالة

00416؟فعالوزذعلى

.>.آلذجمت.:.تعالى.قوله.إ.لىإضافته.فيلحكحةما:الرابعةالمسألة-

14!+000000-..!...؟<علتهمأنعمت

مع)الذي(بلفظعنهمالتعبيرفيالحكحةما:الخامسة-المسألة

00000000000000042!؟عليهمالمئعم:يقالأندوذصلتها،

عليهم،والمغضوبعليهمالمنعملبيئفرقلمةالسادسةالمسألة-

الغضب:اهلوفيأنعضت<آلذلت>:النعمةأهلفىفقال

0000000000000000000042؟الفاعلبحذفألمضصوب(>

!دى6-<أئم!مقيو"صألصزطأعدنا>قاللم:السابعةالمسالة-

00000423!........+...!"إلىلما؟بيعدهولمبنفسهالفعلى

غيرعلحهمأنعنصآلذجمت>بقولهيستدلهل:لثامنة-المسألة

00000425!.....طفر؟علىدنعصةلاانهأتمعفحوبعليتهم<
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"لا:قالوهلا>غتر<،بلفظوصفهملم:التاسعه-الحسألة

142لا...............01000000000005."؟..الحغضوب

لاوهيالمعوفةعلىصفة>غير(جرياذ:العاشرة-الحسألة

000000000942+.................ه.؟بالاضافةتتعرف

>صؤ&قولهفيالكلامإخراجفائدةما:اعشرةالحاديةالحسالة-

43لم...............؟البدلمخرج<انشضتآعليهمآلذجمت

بأنهم:عل!همالمغضوبتقسيموجهما.عشرةالئانية-المسألة

0000435الوضين؟تلازممع،النصارى:انهموالضالين،اليهود

علصااللفطفيعليهمالمغضوبقدملم:اعشرةالثالثة-الحسألة

000000000441-...ء...0000100500050005-.؟الضالين

باسمعليهمالمغضوبفيأتىلم:عشرةالرابعة-المسألة

لم00000000000000024؟الفاعلباسمالضالينوفي؟المفعول

0000443-.ههنا؟الا(بالعطففائدةما:عشرةالخامسةالحسألة-

وأللنفييأتيمىألا(بالعطففى:عشرةالسادسة-الحسألة

00000000000000000000445!...ء..ءا.....؟للإيجاب

0445-..؟الهداياتأنواعأيمنهناالهدايةةعشرةالسابعهالحسألة-

أنامع4بهاوالأمرالهدايةسؤالوجهماا:عشرةالئامنة-الحسألة

7448الحاصلتحصيليطلبفكيف،الهدايةبعدالصلاةفينساله

قيالجمعبضحيرالاتيانفائدةما:عشرةالتاسعة-المسألة

00000000451!...-.......000000050005آهدنا<؟>

العبديتصورهالذيالمستقيمالصراطحقيقهماالعشروذ:-الحسألة

000452!...........0.100000000050005؟سؤالهوقت

000000453الاسممنالحصدروبدل،الكلمنالبعض!بدل:فائدة-

استطاحمنالبئتحجالئاسعلى!دده>:تعالىقولهتفسير.بديعةفاثدة-

0000000455+.0."................ا....سبيلأ(إيى
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فستاليال!سامسأد!تسعنسسونك>:تعالىقولهتفسيرفي:بديعهسفائدة-

........؟القتالعنوقعوالسؤالالشهر،قدملمسب(،

.......إيىالمضافعنالحالمجيءاعتناعسببفي.فائدة-

إضمارجوازوعدم،الناصبإضمارجوازفي:بديعة-فائدة

...........................]لجازمولاالخافض

........!......00005اللارمةالأفعالمصادرفي:فائدة-

.-.......................المطاوعةفعلفي:-فاثدة

..!..!..............مفعولينإلىالمتعديفي:-نمائدة

........الجربحرفيتعدىناصله)اخترت(الفعل:فائدة-

المجردالمفعولوتأخير،اخترتبابفيالمسجرورتقديم:فاثسدة-

-................!............الجرحوفعن

....اوجهئلاثةفيه"ذنبهربهزبسد"استغفر:قسولهم.بديعةفائدة-

،.....!.........الئوب"زيدا!ألبست:قولهمفي:فائدة-

..ثرطينيكونونحوهالخير"اسرتكدا:عنالباءحذف.فائدة-

اليءلتحييزوضعهاصلكذالا"عرفمط:قولهم:بديعة-فائدة

00000000000000005000000000000000000وتعسنه

..-.....مفعولينإلىيتعدى(وظننت)علصت:قولمهم:تنبيه-

..ذلكوبيان،قبلهافيمابعدهاماإعمسالتمنعالتيالحروف:فصل-

.000005"فعلتذاهحبأنك"لو:قولكمنالعامسلببان:فصاس-

...أعلمت:بابمنالاولالمفعولعلىالاقتصاريجوزهل:فائدة-

هيةباداةإليهتوصلوابنفسهالمفعولإلىيصللافعلكل:فائدة-

.................!5ء.0000"......الجرحرس

مفعولعلىوالكلامحمدهالمنالله"سمع:المصليقول:-فصل

.......!...........................)سمع(

.............بحرفوالمتعديبنفسهالحتعديفى:فصل-
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.......-..........ا(لثتهيا!ألله!ور>:قوله:فصل-

...........أمورثلاثةعلىالمصدرإلىالفعلتعدي:فائدة-

........يؤكدلاومابالمصادرالافعالمغيؤكدفيما:فصل-

امتنعكما،لشيوعهبالمصدرالعامالفعلتوكيدامتناع؟-فصل

........000000000000000001لشيوعهاالنكرةتوكيد

!......-..........بالهاءالمصادرمغيحددفيحا:فصل-

.........وجمعهتئنيتهتجورالمصادرمنحددماكل:-فصل

.........ه..........قسمينعلى"سحرلىلفظة:فائدة-

............"...ومساءوعشيةلاضحوةالفاظفي:فصل-

-++................"...وبكلرة"غدوة:ألفاظ:فصل-

......ذلكوبيان...عليهلفظهيدلفيماالفعلعمل:-فصل

........00000!.......!ثحتفاكانإذاالظرففي:فصل-

...............وامامك"خلفك"جلست:قولهم:فصل-

.........000000005الحالإلىبنفسهالفعلتعدي:فصل-

.......1.،0000000000000صفةكانإذاالكلامفى:فصل-

...اسئلةعشرةفيهارطبا"منهأطيببسرهاإهذا:قولهم:فائدة-

.........-.........الحالعلىانتصابه:الاولالسؤال-

........0000؟الحالصاحبهو!ا:الثانىالسوال:فصل-

-.........ه.؟الحالينفيالعاملما:الثالثالسؤال:فصل-

000000عليهالتفضيلأفعلمعمولتقديم:الرابعالسؤال:فصل-

فيالواحدالعامليعملأنيجوزمتى:الخامسالسؤال:-فصل

.001.+..ء.........................!.؟حالين

..؟الحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهل:السادسالسؤال:فصل-

..01؟المشتقغيرمنالحاليتصوركيف:السابعالسؤال:فصل-

...هذا:بقولكالاسارةوقعتشيءأيإلى:الثامنالسؤال:فصل-
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905

0511

516

531

533

054

544

547

!941

5!6

056

5621

56الح

56"

5771

57"

957

957

584

5861

586
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000095كاذخبوأنهعلىمتصوبإنه:قلتمهلا؟التاستعالسؤال:فصل-

عليهوالمفضلالمفضلاتحاديشترطهلالعاشر:السؤال:-فصل

000000000295!.......................؟بالحقيقة

ثماليةالتسليمهذافي..."ادلهورححةعليكم"سلام:-مساله

00005000000000000000000495!.....سؤالا:وعشروذ

0000000000995وحقيقق؟السلاممعنىما:الاولالسؤأل:فصل-

000000000000606أسم؟أومصدرهوهل:الئانيالسؤالةفصل-

000906+...؟وطلبإنشاءأوخبرهوهل:الثالثالسؤال:فصل-

00061؟التحيةعندالمطلوبالسلاممعىما:الرابعالسؤالتفصل-

000961!وجوابه"!علىبالسلامتعدلةفي؟الخاصالسؤال:فصل-

000621هنا؟بالنكرةالابتداءفيالحكمهما:السادسالسؤال:فصل-

المسلموتقديم،للمسفمالسلامتقديمفي:السابعالسؤال:فصل-

000000000000000005000000000962الزادجانبفيعليه

وجوابهالنكرةبلفظالابتداءفيالحكمة:الثامنالسؤال:-فصل

000000000000000632الحعرفةبلفظ

0000635بالمعرفةواختتامهابالنكرةالحكاقبةفيالسلامابتداءتفصل-

الواودخولفي:التاسعالسؤال:جوابوهيالثالثة-الفائده

000000000000000000636!.....الاخرالسلامفيالعاطفة

ورفع("الملائكة"سلامنصبفيالسرالعاشر:السؤال:-فصل

63لأ.00.00000.000000005+...........إبراهيمسلام

وفيأ>:لعالىقولهمنالسلامنصب:عشرالحاديالسؤال:فصل-

000000000000000936*...(!،سئمالوقاالخ!لوتضاطبالم

ائيائهعلىاللهتسليمفيالحكمةماعشر:الثانيالسؤال:-فصل

00000000146ء..00000000000.00000010000؟ورسله

بلفظعلمهممسلمكونهفيالسرماعشر:الثالثالسؤال:-فصل
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00001؟المعرفةبلفطرسولهعلىيسلموااذلعبادهوشرع،النكرة

بلفظيحيىعلىاللهتسليمفيالحكمةعحثر:الرابعالسؤال:فصل-

.........الحعرفةبلفظنفسهعلىالسصحتيحوتسليم،النكرة

قصتيفيالسلامتقييدفيالحكمةعشر:الخامسالسؤال:فصل-

000000000000000001!الئلاثةبالاوقاتوالصسيحيحيى

مناعلىالنجيتسليمقيالحكمةعشر.ال!سادسالسؤال:-فصل

موسىوتسليم،النكرةبلفطهرقلإلىكتابهفيالهـدىاتجع

...+000000000.0000000000001المعرفةبلفظعليهم

عبادهعكوسلئمدلهالحضدقل>:قولهفي:عشرالسابعالسؤال:فصل-

القولفيداخلهوأو؟اللهمنالسلامهل(أضطفىألذجمت

+............جحيعا؟بهماوالأمر

"!..السلامعليك:قولعنالنبينهي:عشرالثامنالسؤالةفصل-

.......+....................الموتىتحيةوانها

:السلامعليهقولهفيالواودخولعسر:التاسحعالسؤال:-فصل

0001ذلكوبيان"رعليكم:فقولواالكتابأهلعليكمسلم"إذا

والبركةالرحمةاقترانفيالحكمةما:العشرونالسوال:-فصل

.......".........-................؟بالسلام

عندالسلامنهايةكانتلموالعشروذ:الحاديالسؤال:-فصل

..............عليهاالزيادةتشرعولم"داوبركاته:قوله

الرحمةإضافةفيالحكمةماوالعسروذ:الثانيالسؤال:-فصل

..........؟الاضافةعنالسلاموتجريد،اللهإلىوالبركة

االسلامإفرادفيالحكمةما:والعشرونالثالثالسوال:-فصل

00000000000000000000000001؟البركةوجمعوالرحمة

.....-...........نوعاناللهإلىالمفافةالرحمة:فصل-

..................نوعاذادلهإلىالحضافةالبركة:فصل-
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652

654

656

0661

665

؟66

ض!67

673

67لح

676
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الأمرتأكيدفىالحكلحةما:والع!رونالرابعالسؤال.-فصل

.......؟عليهالصلاةدونبالمصدرع!ح!النبيعلىبالسلام

السلامتقديمفيالحكمةما:والعشرونالخاصالسؤال:-فصل

..........-.علط؟الصلاةقبلالصلاةفيلمجىالنبيعلى

السلامكوذفىالحكمةماوالعشروذ:السادسالسؤالا:-فصل

.........-.؟الغيبةبصيغةوالصلاة،الخطاببصيغةوقع

علىالئناءورودفيالحكمةماوالعشرون:السابعالسؤال:فصل-

الحخاطب،هو--سجحانهكونهمعالغيبةبلفظالتشهدفيالله

........خائئا؟كونهمعالخطاببلفطالنبيعلىوالسلام

اخرفيالسلامكونفيالسرماوالعشروذ:الثامنالسؤالة-فصل

........-...............معرفا؟كانولم،الصلاة

...............................المعوذتينتفسير-

.......................فصولثلاثةفيعليها-الكللام

..............-........الاستعاذةفي:الأولالفصل-

......-...............بهالمستعاذفي:الئافيالفصل-

هاتينفيمنهاالمسحعاذالشرورأنواعفي:الثالث-الفصل

......!..................+.......السورتين

....................-نوعانمنهالمستعاذالشر:فصل-

......-........!ء!...0000وموردهالشرسبب:فصل-

الشر،السورتينفيمنهاالمستعاذالشرورعلىالكلام:-فصل

.......ه+..-+ء.-.......!ء+..العامالشرةالأول

....."إليكليسوالشر...!:الحديثفيقولهمعنى:فصل-

..................ش؟ولأ(سرامن>.قولهفيفصل-

.......-.............الغاسقشر:الثانيالشر:فصل-

....الليلشرمنبالاستعاذةاللهامرلأجلهالذيالسبب:فصل-
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996

207

307
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715

717

71"

724
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.......!.........-الفلقبربالاستعاذةفيالسر:فصل

-............-!-..+......-!.ا-الفلقمعنى:فصل

..............الحقدفيالنفاثاتشر:الثالبالشر:فصل

.....................وحقيقتهالسحرتأثيرفي:فصل

..........!....حسدإذاالحالحدشر:الرابعالشر:فصل

...00000000000000000000005والحاسدالعائن:فصل

..لإنسوالجنالحل(ةبئامآحسدإذأشرصاسدوصن>قوله!فصل

...........!+!.........-01-ا.الحسدمراتب:فصل

...........اسباببعشرةوشر!الحاسداذىاندفاع:فصل

.ءفرقأربعإلىالشيطانبةايأرواحتأثيرفيالعالمافتراق:فصل

..!.............-.-.-.......ا.الناسسورةتفسير

مإ؟*!،الحاسملر،!*أصاآفاسبرث>قولهفيالثلاثالإضافات

.!......00000000".".........أضنج*ا(فاسالهإ

............الشرمنالاستعاذةعلىاالسورةاشتمال:فصل

................فعلالوزذ:علىلوسواس(>:فصل

..0مصدراووصفهوهللوسواس<>لفطفيالاختلاف:فصل

..............-فعال:وزذعلى-!!/(ألحصاس>:فصل

ئالثةص!(/حهـه!أفاسىصحاورفييوشوسألذلمحط>قوله:فصل

"".0001............................للشيطاذ

.................00000ومراتبهاالشيطانا،!شرورأنواع

!........(نرثفايبصحاوديوشئوسدفي>:قولهفي:فصل

الجارتعلقوبم(أفي!وافا!طألجة>امن:قولهفي0فصل

.+..............!..ء......00000+والمجرور؟

اشرهبهويستدفعالشيطاذمنالعبدبهيعتصمفيعا:نافعةقاعدة

....0000000005أسبابعشرةفيوذلك،نهبهويحتر!
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397

997
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،1،فصل

-!المعتديتلامج!ث)نمروخفيه!زعاربيآذعوأ>:وجلعزقوله

قرلمجاللهرختإقوطممأخوفادلمحووبعد)ضئحهاآلأرضفتقساواولا

.56[-55ة]الاعراف؟*ة*<المخسينمنى

العبادةدعاء"2":الدعاءنوعيادابعلىمشتحلتانالايتانهاتان

تارةهذابهيرادالقراذفيالدعاءفاذ،الصتألةب،)ق/302ودعاء

المسألةدعاءفإذ،متلازمانوهحامجحوعهما،بهوئراد،تارةوهذا

وكل)3(.دفعهاويصرهماكشفوطلب،الداعيينفعماطلبهو

لابدوال!معبودحفا،المعبودهوفإنهحفا)4(والنفعالضريملكمن

والضحر.للنفعمالكايكونوان

ضرا(يحلك"لامادوثهمنعبدمنعلىتعالىاللهانكرولهذا

!وتمنودغباوت>:تعالىكقوله،القرانفيكثيروذلك،نفعاولا

منتأخولا>:تعالىوقوله18[،:]يونس<شفعهمولايضرهملامادله

أتعباوت>؟تعالىوقوله[،601:]يونس(يضركولايخقعكلامادلهدون

<؟بالعليملسميعهولئهكلونفحماولاضرالحميضكلاماآللهكلونمن

ما،آطهدكلوتم!افتنبدوتقال>:تعالىوقوله76[،ت]الحائدة

)1(

،2(

،3<

)؟(

)5(

،آخرهإلىالايتينتفسمرفيالفصلوهذا.إ...قولهفوائد9و)ق(:)ع(،من

انطر،المؤلفمنيسيرهضافاتمع،تيميةابنالاسلامشيخكلاممنمنقول

.28،-1/01)5:االفتاوى"مجحوع

)ق(.منسقطدعاء":"الدعاء

"."يدفعه:)ع(

)ظ،.فيلجست

له،-يملك"لاو)ق(:!يملك"لا)ع(:
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دلها<دوقمغتخبدولنىولصالكؤأ!ف6*صيضرممتمولاشئاينصم

لالطقالإذأ!6إتزهيمنباعلتهموااتل):تعالىوقوله،67[-66:أ،ئبياكا]أ

يسمعوبم!إذهلقال،لأ*3عبهفينلهافنظلأصحنامانعبدقالوأا/-7تعبدونما-وقومه

تعالى:وقوله،73[-96ة]الثحعراكا؟(1افيأي!وقأوينفعولبهتمأوا*3*اتذعون

لانفسهتميمل!كوتولايخلقونوهمشئا!لقوتلاءالهةدونهمغواتخذوا)

وقال3[4:]الفرقان*غ*-(و،دنشوراو،حيئموتايملكونولانفعاولا!رأ

ربهءعكأل!فررطقيضرهمولايضفعهملاماآدلهدوتمنويغحدوق):تعالى

!مالمعبودينهؤلاءعن-سبحافه-فنفىحأ،55:]الفرقان*(شظهيرأ

ولالأنفسهميحلكونهفلا،والمتعديالقاصروالضر،النفعدونه

لعابديهم!

للنفعمالكايكونأنلابدالمعبودان-بينكثيرالقرآذفيفهذا

ورجاءخوفاويدعى،المسألةدعاءوالضوللنةيدعىفهووالضو،

مستلزمعبادةدعاءفكل،متلازمانالخوعيرانفعلم،العبادةدعاء

هذاوعلى،العبادةلدعاءمخضمنمسألةدعاءوكل،المسألةلدعاء

أذاالدأحصخوةأجبسيبفاابعىعبا-!س!لدصوإذا>!تعالىفقوله

الآية،فسرتمنهماوبكلالدعاء،نوعييحناول6"أ[.]الجقرة(دعان

،مخلاسمانوالقولان،عبدنيإذااثيبه:وقيل،سألخيإذااعطحه:قنر

استعمالاوكليهما،معنييهفيالمشتركاللفظاستعمالمنهذاوليس!

الواحدةحقيقتطفيلهاستعمالطهذابل،ومجازهحقيقتهفياللفط

منقلالخفع،عظيمموضعفإنهفتأملهجحيخا،للأمرينالحتضحنة

له.يفطن

القيل،هذامىهيفصاعدامعنيينعلىالدالةالقراذالفاظواكحر

"7[.]الإسراء(أللغسقإكآلشحسلدلوكلصحلؤهقو>.قولهذلكومثال
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كحبفيقولانوحكيت،بالغروبوفسر،بالزوالالدلوكفسر

هوالدلوكفإذمغا،يحاولهمااللفظبلبقولن،وليسالحفسير)أ"،

فمبدؤه،ومنتهىمجداالحيلولهذاميلها،السمسودلوك،الميل

بخناوللاالاعتبا!،بهذالهمامتناوذفاللفظ،الغروبومنتهاهالزوال

ومجازه.لحقيقتهاللفطولا،لمعنييهالحشترك

والقمر،يالليل)الغاسق(تفصميرمن)2(تقدمما-أيضا-ومثاله

ايةالقمرفإنلتلا!مهحا،يخناولهمابل،باختلافليسذلكوان

.كثيرةونطائره،الليل

لؤلادعا!!غ<لبهؤهـدبيغبؤامادل>:وجلعزقوله:ذلكومن

إلىإياكم)3"دعاؤه:وقيل،إياهدعاؤممملولا:قيل77[،:]أدانرقان

مضافاالاول)4"وعلى،المفعولإلىمضافاالمصدرفيكون،عبادته

نوعابهفالمرادهذاوعلى،القولينمنالأرجحوهو،الفاعلإلى

انكملولابكميعبأما:ايأظهر،العبادةدعاءفيوهوالدعاء،

فيه.داخلانفالنوعان،مسألتهتستسلزموعبادته،تعبدونه

ل!(شتححبهأدغونيرئحم>وقال:تعالىقوله:ذلكومن

دعاءفيوهوأ()ظ/131،النوعينيحضحنههنافالدعاء06[]كافر:

عبادقعنلمجمتتتهبرونالذينإن>:()بقولهعقبهولهذا،اظهرالعبادة

وبهذا،بهذاالايةفيالدعاءوفمرفىحاأ(،داخريفجهخمسيدظوق

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

.(521-221)8/:"الطبري"تفسيرانظر

(/292،7.

)ع(.منوالمثبت،النسخفيمضطربةالعجارة

"ومحل".ود(ةوظ)ق

)ع(.منساقطهناإلىدا..."فالدعاء:قولهمن
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عنالكخدي،يسيععنذر،عنمخصور،عن،سفيانروىوقد

"إنالمنجر:علىيعول!ح!!اللهرسولسمعت:قالبصح!جربنالخعمان

يمستكبرود7لتالذإنشتجتال!أدعوني>:قراثمالعب!د؟("،فوالأعاء

التدمذىرواه06[]غافد:ا-6+ا()1(داخدتجهخمسيدطصن!ادذحمت

صحيح.حسنحديث:وقال

تإل!حداشتععواملض!ربألحاسيائها>:تعالىقولهواما

73[ا،:]الحجا(لوتجصحواولو!صلابايخلقوالنأدلهدوقمنتدمح!تألذجمت

وقوله:117[،]ال!اء.<إلثاإلآءدونهمنيذلمحولتإن>.وقوله

فيهذ!!موضعوكل"4[:]فصلت(قتلمغيذلمحونكانواقاعنهموضل>

المخضمنالعبادةدعاءيهفالمراد،والهتهملأصنامهمالمشركيندعاء

اأ؟ثلاثةلوجوهاظهرالعبادةدعاءفينمهو،المسألةدعا-

فاعترافوا،زلفىاللهإلىليقربونانعبدهمإنحا:قالواأنهم:أحدها

11.لهمعبادتهمهوإياهمدعاءهمبأذ

أخرمواضعفيالدعاءهذاب(02لح)ق/فسوتعالىاللهاذ؟الثافي

أولين!رونتمهلأدئهدوق+-أ-ءمنكشضتع!دونماالتماينوقيل>:كقوله،دةلعباابأنه

منتع!دوتوماأن!تم>:وقوله،[39-29:لشعراء]ا<أ*إاشينصووق

*.*لفروتأجايهاقل>:وقوله،89[:]الأياء(جهنصحصححبالئهدولى

،القرانفيكحيروهو2[،1-]الحافروذ:*؟*!(لغعدونماأئحدلآ

لها.عبادتهمهولالهتهمفدعاؤهم

)3828(،رقمماجهوابن)9692(،رقممذيواك!)9147(،رقمداودابوأخرجه)1(

وكيرهم.(،لح19)1/.والحاكم(،172)3/:!"الإحسانحبانوابن

وقالى،والحاكمحبانابنوصححه".صحيححسناحديث:الترمذيقال

جئد"(.!سنده؟6(ة)1/"ة"الفتحفيالطفظ
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فإذا،اللهإلىبهاويتقربونيعبدونهاكانواإنماانهم:الثالث

ومعوتركوها،وحدهاللهدعواوالشدائدوالكربالتالحاجاتجاءتهم

دعاؤهمفكانمنها،ويطلبون،حوائجهمبعضيسألونهافكانواهذا

مسألة.ودعاءعبادةدعاءلها

دعاءهو[1لم]غافر.آلدكت<ل!مخلصحثأللهفآدعوا>تتعالىو!وله

.غيرهمعهتعبدوالا،عبادتهواحلصواوحدهاعبدوه:والصعنى،العبادة

[93:إبراهيم]1(أ*3ألدعاءلسميحربطإن>:ع!ي!لخليلابراهيمإقولماوا

لا)1"والقبولالاجابةسمعوهو،الخاصالسصعهنابالسصعفالمراد

هخافالدعاءكذلككانوإذا،مسصوعلكلسميعلانه،العامالتمع

لهوتعالىتباركالربوسحع،الطلبودعاءالخناء)2"دعاءيخناول

ولهذا.لهذاسميعفهو،للطلبوإجابتهالحناء،علىإثابته

[؟:]عريم(ا-*شميارببدغآيئصا!نولتم>:زكرياقولواما

وإسعافك،إجابتكعودتنيانك:والمعنى،المسألةدعاءإنه:قيلفقد

منسلفبماتعالىإلجهتوشلفهو،والحرمانبالردتشقنيولم

انا:وقالرجلاسألرجلاانخكيكماإلجه،وإححانهلهإجابته

بنا،إليناتوشعلبصنمرحبا:فقالوكذا،كذاوقتإليئاحسنتالدي

)3،سص
امامذلكقدمانه:عليهويدلههنا،ظاهروهذا.حاجتهو!ضى

عادتهعلىيجريهانمنهفطلبربه،إلىوسيلةوجعلهالولدطلبه

سأله.ماإلىوإجابتهحوائجهقضاءمن!عودهالتي

)1(

)2(

)3(

فيئ)ق،.ليست

.""العبادةد(ةو)ظ

،:الأعيانداوفياتفيخلكانابنمخهانحؤاذكر

سهل.بنالحسكع!)؟/901(الحستطرف،:لا
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آلأستماقلأتدعوأماآياالرحمنآدعواآوآدلهآدعواقل>:تعالىقولهاما

المسألة،دعاء"1انه)المشهورالدعاءفهذا[011:]الإلمراء(ألح!ى

أدله!""يا:مرةفيقول!ئهيدعوحمك!ي!النبيكان:قالوا،النزولسببوهو

إلهين،يدعوانهالمشركينمنالجاهلوذفظن"،رحمن"يا:ومرة

الاية.هذهتعالىاللهفأنزل

:سجودهفييدعوع!ي!النبيالمشركونسمع:عباسابنقال

أ(502أق/وهوواحذيدعواثهيزعمهذا:فقالوا"(،رحيميارحمن"يا

.آلرخن<)2(آدع!ااوأدلهآدعوأقل>:الايةهذهاللهفأثزل،محنىمثنىيدعو

ولدي"دعوت:كقولهمالتسميةبمعنىههناالدعاءإذ:وقيل

الرحمن،سضوااواللهسموا:والمعخى،ونحوهبعبدالله"وادعهسعيذ

الؤمخشري)3".قولوهذا،التسميةبمعنىههنافالدعاء

فإذآلح!نى<،آلأستماأنافاتذعواقلة>:قولههذاعلىححلهوالذي

ليساالاسحاءتعددههناوعحومها"اي"ب(معنىالمرادبحعدد)ظ/151

وإمااللهإما،تعالىالدهاسصاءمنبهسميتموهاسمااي:والمعخىإلا،

الاسماءسبحانهفللمسمىاي:،الحسنىالأسماءفله،الرحمن

لهاوجبالذيفهذا.المسمىإل!يعوذ"ا"فلهفيوالضمير،الحسنى

)1(

)2(

،3(

.("والهلا:ود(و)ظ،"نه"بأ:(و)ق،()عم!

3(-لأ)13/2"الف!ج(":في-كحامردويهوابن)"/165(،ةالطبرياخرجه

ضعيف.بسند:الحافظقال.عنه

-كحامردويهوابن001،)ص/العاد!:افعالداخلقفيئالبخارجمماواخرجه

.نحوه-عنهااللهرضي-عائشة3-اعنلأ13/2:الف!جفي

مردملا.مكحولعغ!16،)8/الطبرجمما:واخرجه

+3(لأ8)2/:"7"الكلشاففي
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!مهوقالهالذيوهذا،الخسميةعلىالآيةهذهفيالدعاءيحملان

بلالمراد،عنهووليس،الآيةفيبالدعاءالمرادالمعنىلوارم

السؤالدعاءوهو،القرانفيالمطردالمعهودمعخاهبالدعاءالفراد

مجردالمرادفليسالخممجة،معنىمتضمنولكنهالثناكا،ودعاء

دعاءفيالواقعةالحسميةبل،والطلبالعبادةعنالخاليةالتسمية

معنى)تدعو(فييكوذأنيصحالمعنىهذافعلى،والطلبالثناء

فتأمله.)تسفوا(،

وادله،وسؤالكمودعائكم)أ"ثائكمفيتسمواماأيا:والمعنى

أعلم.

*لأ(-6ألبرالرحيوهوإن!نذلمحوةقتل!ت!ناإنا>:تعالىقولهواما

والمعخى:،ورهبة!غبةللسؤالالمتضمنالعبادةدعاءفهذا"2(]الطو!.

عذابوقاهماناستحقواوبهذا،العبادةلهنخلصقبلىمنكناإنا

ادلهفإن،وغيرهالخاجيبينالمشتركالشؤالبمجزدلاالحسموم،

إنماوالنجاهوالفور.الارضفيومنالسمواتفيمنيسألهسبحانه

والطلب.السؤالبمجردلاصالعبادةبإخلاهي

والأرخالنألسصؤ!!لبا!ب>:الكهفاصحابالفتيةقولوكذلاخ

قولهوكدلك،غيرهنعبدلن:اي[1؟ة]الكهف<إلهادهـنهتمنندعوا

.(521:كاتالط1<إش؟آتجلقينأحسنوتذر!تبعلاألذعون>:لىتعا

ودأوالهميستجيحوافدعوه!فلمشركاء!دعواوقيمل>:تعالىقولهوآما

المسألة،دعاءمنفهذا6[لح:]القصصا<6-4ص!طونكالؤالوانهمآئعذافي

لاشركاكاهمانبإراءتهمالقحامةيوموئخزيهم،وجلعزاللهيبكتهم

ود(.)ظمن)1(
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قولهنظيروهواعبدوهم،الحراد:وليس)1(،لدعوتهميستجيبون

لهتم(يستجيحواف!!رعؤهم!!صآلذينىلثر!نادوأيفولويو!>:تعالى

.[32:]الكهف

نقلتهلوانهاب(هـ2ليق/5،الصلاةمسألةفينافعالتقريروهذا

فياستعملتأو،منقولة!حرعيةحقيقةفصارتاللغةفيمسماهاعن

باقيةهياو،الفغويالمسمىوبينبينهاللعلاقةمجارا،العبادةهذه

لاقررناهماوعلى،وشرائطأركانإليهاوضماللغويالوضععلى

لااخر!اإدصلاتهاولمنالمصليفإن،ذلكمنشي؟إلىحاجة

الحالينفيوهو،ومسألةطلبدعاءاووثناء،عبادةدعاءع!ينفك

!أمله.الدعاء،حقيقةعنالصلاةخرجتفما،داع

[هه:]اي!عراف<وخفيةلفئرعادبكخادلمحو>:فقولههذاغرفإذا

،العبادةلدعاءمتضحنالصسألةدعاءفيظاهرلكهالدعاء،نوعييتناول

الملانيةاودعوةلسزدعوة"بين:الحسنقال،وإسرارهبإخف!ائهأمرولهذا

يسعوماالدعاء،دييجتهدونالمسلمونانكاولقدضعفا،لععبع!ذ

تعالىاللهانوذلك،ربهموبينبينهمهمساإلاكانإذ،صوثلهم

صالخاعبداذكرتعالىاللهوان(،وخفيةت!رعاأدعوأربكخ>.يقولط

.3[.]مريم)2"برغص؟<"خمياندأ:رب!نادتإذ>:فقالطبفعلهورضي

:عديدةفوائدالأعاءإخفاءوف!

يسحعتعالىاللهانيعلمصاحبهلأنإيمانا؛أعطمانهأحدها:

)1(

)2(

".دعوتهم"لهمد(:و)ظ

وسخده.514(/هلي:والطبري45(،ليص/:"الزهد"فيالحباركابنأخرجه

حسن.
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نإيسمعولاجهرنا،إنيسمعالله"إذ:قالكالذيوليس،الخفيئدعاءه

اخفينا")1(.

الملولثتخاطحثلاولهذا،والتعظيمالأدبفيأعطمأنه:وثانميها

ويخفى؟الأصواتعندهمتخفضوإنما،الاصواتبرفعتسألولا

ودله،مقحؤهلديهمصوتهرفعومن،يسمعوهمابمقدارالكلامعندهم

لينبالأدبيلجقفلاالخفيالدعاءيسمعكاذفإذا،الأعلىالمثل

به0خففالصوتإلايديه

ولبهالدعاءروحهوالذيوالخشوعالت!رعفيأبلغأنه:وثالثها

قذليد،دمسالةمسكينالخاشمعالذليدالضا!عإنمايسأذومقصودبرـ،فإ

بهتبلغليكادإنهحتى،صوتهوخشع،جوارحهوذلت،قلبهانكسر

فلا،لسانهينكسرانإلىوضراعحه،)2(وكسرته،ومسكنتهذلف

لشدة11(ه)ظ/2ولسانه!3"،مبتهلطالبسائلفقلئه،بالنطقيطاوعه

رفع)؟(معهايتأتىلاالحالوهذه،ساكتومسكنتهوضراعحهذله

أصلا.بالذعاءالصوت

.الاخلاصفيابلغانهبعها:1ور

الدعاء،فيتعالىاللهعلىالقلبجحعيهفيابلغانهوخامسها:

فيابلغكانصوتهخفضفكلما،ويشتتهيمرقهالصوترفعفإن

أ(.)ق/602وتعالىسبحانهللمدعووقصدههمتهوتجريدصمده

)17"4(ط!قمالبخاريأخرجه،البيتعنداجتمعواالذينالصلاثةحديثفي)1،

.-عنهالله-رضىمسعودابنحديثمن)2775(!قمومسلم

!!وضراعتهوكسره،و!سكختهذلهبه"يبلغ:تقراأنويحكن1""كسرهةد(و)ظ)2(

)ع(.فيليستو"طالبا".مبتهلا"طالبالسأل"وقلبهد(؟و)ظ)3(

.(..رفعمعلأتىلاالحالةاوح!هد(:و)ظ(الم
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علىدالانه-:جدالبديعةالسريةالنكبمن-وهووسادسها

مسألةي!ألحضورهوشدةمنهلاقترابهوانه،اللهمنصاحبهقرب

نداءمسألةلا،للقريبالقريبمناجاةمسألةفيساله،إليهشييماقرب

للجعيد.البعيد

رئ!نادتإذ>:بقولهزكرياعبدهعلىسبحانهاللهاثنىولهذا

وانه،منهتعالىاللهقربالقلب[ستحضرفكلما!!،؟صنجخفياندآ:

ولم،امكنهمادعاءهاخفى=ذلكوتصور،قريبكلمنإليهاقرب

خاطبمنانكحا،مستحسنغيريراهبل،بهالصوترفيلهيتات

منهذلكاستهجنالصوترفيفيفبالغ،كلامهخفييسمعلهجلي!ا

الحعنىهذاإلىغ!ي!الخبياشاروقدسجحانهأ1(-الأعلىالمثل-ولله

بالتكبيرااصواتهمالصحابةرفعلما،الصحيحالحديثفيبقولهبعينه

تدعونلاإنكم،انفسكمعلى"اربعوا:فقالالسفر،1فيمعهوطم

عنقم!احدكمالىاقرلب،قريب!سمبغاتدعوناإنكمغائئا،ولااصم!

قرليثفإقعنىعبادىسالفوإذأ>:تعالىقالوقد!احلته")2(،

.(إذادعانلداحدغوةأج!ب

رصبنااللهرسولياقالوا:الصحابةالقنزولهاسببأنجاءوقد

وإذاسالف>:وجلعزاللهفأنزل،فنناديهبعيدام،!لمححناجيهقرلمجما

.[186:]ادبقرةدعان()3"أذااحالددعوةأجيبقرلمجثفماقعنىعبادى

)1(

)2(

)3(

ود(!)ظمنساقطهاإلىلأ...ي!أت"ولم:قولهمن

موسىابيحديثمن)4027(رقمومسلم)2992(،!قمالجخا!يأخرجه

.-اعنهاللهرضي-الأشعري

ثفسيره!)1فيعييسةبنوسفيان)1/277(،"السنه(:فياحمدبنعداللهأخرجه

منقطع.بسند،أبىعن1/352-المنئور:الدرفي-كحا
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هوالذىللنداءلاالدعاكافيللمناجاةإرشادهمعلىيدلوهذا

وتعالىتباركربهمبأنفاجيبواسالوا،هذاعنفإنهم،الصوترفع

مسالةيسال!انماالنداء،إلىوسؤالهدعائهفييحتاجلاقريب

هوالداعيمنالقربوهذا،المنادىالبعيدمسألةلاالمناجىالقريب

وقريبداعيهمنقريبفهوأحد،كلمنعاماقرئاصليسخاقرب

اخصوهوساجا)1"،وهور-لهمنالعبديكوذماواقرب،عابدهمن

،سواهالمتكلميناكحرمييحبتلمالذي،الاجابةوقربالإشابةقربمن

عنراوئاع!يوالنبيقالكماوالعابد،الداعىمنخاصقربهوبل

تقزبومنذراكا،منهلعربتشبرامنيتقرب"من:وتعالىتباركربه

عابده.منقربهفهذاب!كا")2(،منهلعربتذراكامنى

و)ذاسألف>-قعالىقالفكما،وسائلهداعيهمنقربهواما

ربمادعو]>:وقوله،<دعانأذا1حالددعوةأجيحبقرليثفادعنىىعبا!

.القرببهذوالإعلامالاشارم!3(فيهتضرعاوخفيسه(،

)ق/6!2!(وبنا!اخر،فنوعمحبهمن-وتعالىتبارك-قربهواما

-،4(
علىلمكية("،"الخحفةكتابفيذكرناهقدكمااخر،وشان،خر

لكنابدا،معناهحقيقةالقلبفيتحصلولا،عنهتنبوالعجارةان

!ايالث،القرببهذاالحبدتصديقيكونوضعفهاالمحبةقوةبحسبا

)11

)2(

)لم(

)؟(

الدر:في-كحاالضيخوابوحاتمأبىوابن؟16(،)2/:جريرابنوأخرجط

إلىرجلجاء:ثالجدهعنأبيهعنحكيمبنالصلتطريقمن1/352-

ضعيهف.والصلت.الحديث...فقال!اللهرسول

.-كهاللهرضي-هريرةأبىحديثمن)82؟(رقممسلمأخرجه

.-عنهاللهرضي-ذرابيحديثمن)2687(رقممسلماخرجه

دشاد،.ا9الاد(شو)ظ

د(.و)ظفيلح!تآخر!لاوبناء
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معناهاغيرقلبكفييمعاو،النبويةالعبارةبغحرعنهتعبرأنإياكلم

،المقامهذافيخلائقتمييزضعفوقد.ثبوتهابعدقدمفتزل،ومرادها

منوقابلهم،والشطحالطاماتمنانواعفيفوقعوا،تعبيرهموساء

إلىذلكواعاد،منهوقربه،جملةلربهالعبدمحبةفأنكرحجابهكئظ

إلا)1(01ليسالقريبالصحبوبعندهفهو،المخلوقالثوابمجرد

"التحفة("كخابفيوهؤلاءهؤلاءعلىالردطرقمنذكرناوقد

الآية.هذهعلى[لكلامههناوالصقصودأ2"،طريقمائةمناكتر

اللسانالافإن،والسؤالطالظلبدوامإلىادعىأنهوسابعها:

يكلقدفاثه،بهصوتهرفعإذامابخلاف،تتعبلاوالجوارحيمل

صوته،رافغاويكرريقرأمننظيروهذا،قواهبعضوتضعفلسانه

ص،)3،.
صوته.يخفضمنبخلافذلكلهيطوللانه

والمشوشاتالقواطعمنلهأبعاالدعاكاإخفاءأنوثامنها:

يحصلفلااحد،بهيدرلمدعاءهاخفىإذاالداعيفإن،والمضضفاب

الرير*4(الارواحلهتفطختبهجهرواذا،كيرهولاتشويشهناك

عليهف!ئوشحت،والانمسالبنمنوالخبيئةأب()ظ/52(والباطولية)

عليهيفرقبهتعلقهاانإلايكنلمولووعارضخه،ومانعتهولابد،

،2(

)3(

الح(

)د(

1(.70)2/ة"الممالكين!مدارج:وأنظر

المحبه.فيمفردالححبينلماو"روضة2(،")3/+لكين("الط"مدارج:وانظر

)ق(.منساقطهخاإلى.ا[..قد"فإنه:قولهمن

"البشرية".د(خو)ظ

كخبه،منمواضعفيالقيمابناستعحل!اكريةنسبةوه!،الباطلإلىالمنسوبة

-؟16)1/:االسننتهذبو)(هلح791،7)1/:السعاده"دا!امفتاح1:انظر

المختصر(.بهامش
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الدعاءأسرفإذاهذا،يعرفتجربةلهومنالدعاء،اثوفيضعفهمته

.المفسدةهذهامنواخفاه

والانقطاع،لهوالتعبد،اللهعلى4الإقبا:النعماعظماذ:وتاسعها

،و،جلثأودقتقدرهاعلىحاسدنعمةولكل،إليهوالتبتل،إليه

بها،متعلقةالحنقطعينالحاسدفيفأنفس،النعمةهذهمناعطمنعمة

يقصدلاواذالحاسد،عننعحتهإخفاءمناسلمللمحسودوليس

له+إظهارها

لكفيكيدواإخوتكعكياكدةنقصضلا>:ليوسفيعقوبقالوقد

صاحبمنوكم5[:]يوسف!*-<عدومجينللاينممنلش!الن!!!آ-

إثاهافسلجهبها،واخبربهاتحدثقداللهمعوحالوجحعيةقلب

بحفطوالشيوخالعارفونيوصيولهذا،كفيهيقتبفأص!حالأغيار،

التكتم،كايةبهويتكتموذأحدا،عليهيطلعوالاواذ،اللهمعالسر

ذلك:فيبعضهمنشدكما

عاساماالأسرارعلىيأمنوهلممجتهداالسر)أ"فأبدىسارروهمن

إيحاشاالا!نسمكاذوابدلوهبقربهميظفرفلموابعدوها(702)قا

حاساذلكممنودادهمحاشاسرهئمبعضمذيغايأمنوذلا

لهماللهوهبوما،اللهمعلاحوالهمكتماناشييمأعظموالقوم

للحبتدىءولاسجحا،عليهالقلبوجحعيةبه،والانس،!حبتهمن

الشجرةتلكاصولوئبتتوقوياحدهمتمكنفإذاوالحالك،

يخشىلابحيث،قلبهفيالسماءفيوفرعهاثابتأصلهاالتي،الطيبة

)1()ظ(:"فأفشى".
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ويوتمبهليقتدىاللهمعوشأنهحالهابدىإذافإنه،العواصفمنعليه

أهله.يعرفهإنماالنفععطيغبابوهذا.يباللمبه

لمحبةووالثناءالطلبدعاءيتضمنبإخفائهالمأمورالدعاءكانوإذا

والستربالإخفاءأحقهيالتيالكنوزأعطماعنفهو،الدهعلىوالإقبال

نافعة.شريفةفائدةوهذه،الحاسدينأعينعن

منهللطلبمتضمن،سبحانهللحدعوذكرهوالدعاءان:وعاشوها

يسمىالذكراذكما،وزيادةذكرفهو،وأوصافهبألمحمائهعليهوالثناء

لله")أ"الحماالأعا-"افضلى!:النبيقالكما،الطلبلتصحنهدعاء

الحبيتضمنالحمدلأذ؟محضثناءوهودعاء،لله(""الح!دفسمى

لمحبوبه،طالبفالحامد،للمحبوبالظلبانواعاعلىوالحب،والثناء

فتأملما،حاجةربهمنالطالبالسائلعنداعئايسمىاناحقفهو

وان،للنوالمتعرض!الذاكرإذ:قيلماإلىتحتاجولاالموضعهذا

كما،التعرضمنثناؤهتضمنهبماداعفهو،بالسؤالمصؤحايكنلم

أ2،:الصلتابيبناميةقال

الحياءشيمتكإذحياؤككفانيقدامحا!تياذكرا

الئناءتعرضهمنكفاهيوفا)3(المرءعلجكاثنىإذا

)1(

)2(

)3(

371"(،رقمواللحلة"الوم"-عحلفيوال!سائي)3"33(،رقمالرمذياخرجه

والحاكم:)3/126(،"الاحسان":حباذوابن)00"3(،رقمماجهوابن

.-عنهمااللهرضي-عداللهبنجابرحديثمنوغيرهم)1/"94(

ابنوصححه091(،)2/التحفة":إفيكمالماكريب!حسن:الرمذيقال

الذهبي.اواق!ه،والحاكمحباذ

593(.)؟/تحام":ابى"حصاسةفيالبجتاذ

.ا""يخرا:693()2/:""الحماسةفي
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متضضنوالثناءالححدفنفس!ذكرناهاالتيالطريقةهذهوعلى

نأأحقبل،حقيقةدعا!فهو،المحبطلبوهو،الطلبلاعظم

ناوالمقصود،دونههوالذيالطلبأنواعمنغيرهمندعاءيسمى

قالوقدفيه،ويدخلالاخريتضمنوالذكرالدعاءمنواحطكل

ألقول(منألجهرودوذوخيفةتضرعانفسرفي!فيذكرو>:تعالى

نفسه.فييذكررواننبيهتعالىفأمر02[ه:]الأعراف

بالتضرعالصدورفييذكروهأنامرةجريجوابنمجاهدقالط

أبيحديث)2"تقدموقدوالصياج)1".الصوترفعدونوالاسخكانة

:فقالبالتكبير،اصواتنافارتفعتسفر،فيع!ح!النبيمعكنا:موسى

كائ!ا،ولاأصمتدعونلافانئهم،أنفسكمعلىارئغوأالناسأيها"يا

وتأمل."راحلتهعنق!منأحدكمإلىأقرب،قريب!سميغاتدعونإنما

وفي!زعاديخفة(،نفسلث!دفيواذكر>:الذكرآلةفيقالكيف

وهو!غافيهماالعضرعفذكر(،تضترعاوخفيهربمادعو>:الدعاءآية

.والدعاءالذكرروحوهووالانكسار،والتمسكنالتذلل

وخصوغيرهاأ3"،الحكممنذكرنالمابالخفيةالدعاءوخص

)1(

)2(

)3(

)6/165(.:جريرابنعنهحااسخده

8(.لحلح)3/

"المقترح!ةفىالدينتقيالثيخ!قالنضها:طويلةحاشية)ع(هامشفي

أهلمنجحاعةقال"الخفيالذكر"افضلمج!:النجيعنرويب!ندهاخبرنا

خعيذلك:التصؤفاربابقالسزا-تعالىاللهذكرإلىإشارةهذاةالحديث

القلبمنالذكريحمكنانفرطهالذاكر،إل!بالنس!بةلاالسامعإلىبال!سبة

واله.إليهبالنسبةخفيافيكونالذكر،عنيستغرقحالةإل!يخحكنحتى

الحصنوعاتبعجائبوالاستدلالالفكروهوةاخراح!مالاويحخمل،اشكال

بالمراد".أعلمواللهمبدعها،على
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الذكرفإن،الخوفإلىالذاكر)1()ظ/1153(لحاجةبالخيفةالذكر

لهثمرتعالىاللهذكرم!اكثرفحنولابذ،ويثمرهاالححبةيسحلزم

يلصاحبهاتنصعلافإنهابالخوفتقتردطلمماوالمحبة،محجتهذلك

منبكثيوالتوربما،والانبساطالادلالتو!بلأنها؛تضرهقد

وقالوا:،الواجباتعغبهااستغنواأنهمإلىالمغرو!ينالجهال

ومحبتهاللهعلىواقبالهالقلبعبادةهوإنماالعباداتمنالحقصود

باطل.بالوسيلةفالاشتغالالحقصودحصلفإذاله)2(،وتألهه،له

له3"خلوةإفيهؤلاءمن!جلعلىأنكرإنه:!جلحدثنيولقد

إذا1:ايقولونالفقهاءاليس:ال!يخلهفقال،الحمعةحضو!فيهاترك

)1(

)2(

)3(

دونباللساذإددهذكران:الآنمقصودنا:اللهرحمه"قالبعدها:كتبثم

اللهاجرى،خادماللسانبل،وسواسفهوالكثرة،واجراساصواتالجنان

لاولكن،بهفأمرنابهالذكرالعارفمداومةعندويصلحالقلبيرقانعادته

ولهذابالذكر،إلاتحصللاواليعرفة،عارفيخركاقلاالقلبيكوذأذيبغي

يدلوهذا--*ا<،تعقلون+ايته-لحلكغوير!م>:تعالىفقال،الاياتبذكرقرنه

والحتاهات!الحضيعةسلوكالاياتفيفكرغيرمنيحصلذكركلأذعلىظاهز!

01انتهى
بنعبداللهبنمظفرهوةالمقترحسوحصاحبالدينتفيالشيخلعلةأقول

انظر:)612(0تإياهلحفظهبالحقترحالمعروفالحصريالدينتقيعلي

كثرالجدلفيكاب"المصطلحفيالحقترح9و372(،)"/الشافعية":!لمحقات

ا؟عياذ":ا"وفيات:انظر.الدينتقيالثميخوشرحه،للبرويبهالفقهاءاشتغال

)!ى/3917(..("الظنونو!كشف225(،/الح

بنسعدحديثمنويخرهماحباذوابناحمدأخرجهذكرهالذيوالحديث

-.عتهاللهرضي-وقاصأبى

ي!.لراكبا":()ع

)دتى(.فيلهكاليسثو)تألهه

دا.خلوةهؤلا+علىإأنكرد،:و)ظ
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فقال،بلى.لهفقالعنه؟تسقظالجصعةفإذمالهمنشي؟علىخاف

وهو-قالكمااو-دراهمعشرةضياعمنعل!هاعزالمريدفقلب:له

فقال،حقهفيللجمعةمسقطعدرلقلجهفحفظه،قلبهضاعخرجإذا

معقلبهوحفظاللهامرإلىالخووجعليهالواجم!بلغرور،هذا:له

ويراعيالأمرإلىيخرجبأذالمويديأمرالعارفالموتيفالشيخع،الله

.قالكمااو،قلبهحفظ

الإسلاأع!الانسلاخإلىبهولاءآلكيف[لعظيمالغرورهذافخأقل

كانسلاخ،العامالاسلامعنانسلخالمسلكهذاسلكم!فإن،جحلة

الخاصة.خاصةمذأنهيظنوهوقشرها،منالحئة

)أ"،وإرادتهبحبهتعالىاللهمنالخوفاقتراذعدمهذاوسب!

رنديق،فهووحدهبالحبتعالىاللهعبد"م!:السلفبعفىقالولهذا

فهووحدهبالرجاءعبدهومن،حرو!يفهوحدهوبالخوفعبدهومن

(")2(.مؤمنفهووالرجاءوالخوفبالحبعبدهومنء،مرجى

ألذينأفىلك>:بقولهالثلاثالمقاماتهذهتعالىاللهجمعوقد

عذأبهح<ويخا!ؤلترحمتووترجونأقربأحمهملوسي!!بهوإكيبغوتيذعوت

ثم،إليهالتقربإلىالداعةمحبتههوالوسيلةفابتغاء57[]الإسراء:

لاوريما،وأوليائهعبادهطريقةفهذه،والخوفالرجاءبحدهاذكر

،المحرماتاستحلال)ق/"012(إلىالمجردبالحبعبدهبمنالأمر

ذنح!.يرهلاالمححث:ويقول

)1(

)2(

)ق(.م!سقطهناإلى.!..يظن"وهو:قولهمن

1"،)01/الفتاف!":"مجعوعفيكحا-أيضا-بعفالس!فإلىتيهحجةأبنلسبه

وابنص/58؟(،)الطحاوية(1."شرحفيالعزأبيابنوكذاوكيرها(702

.(ص/17):الخار("!ن"انحخويففيرج!
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اححث"إذا:مكذوبااثزافيهوذكرمصنفَا،ذلكفيبعضهموصنف

،للاسلاممنافيقطعاكذبوهذا(()1(،الذنوبتضر!لمالعبدالله

للبدذ.السمكضرراحل!لكلبالذاتتضزفالذنوب

رسولعن-واماالشيوخيعضعنصحالكلامهذاانقدرولو

يدعهلماحبهإذاالهوهو،محملفله-أذلكمناللهفمعاذلمج!بالهالله

منافالذنبعلىالإصرارلأن؛ذنبعلىئصرانإلى)2"إياهحبه

النصوحالتوبةإلىبادربلالذنبعلىيضرلماوإذا،للهمحبا)3"سلكونه

زالاللهإلىوتاباذنبوكلحا،الذنبيضرروولااثررويححوفإنه،منه

تجريدأنوالمقصود،صحيحعالمعنىفهذا،وضررهالذنباثرعنه

المعاطب+هذهفييوقعالخوفعنوالذكرالحب

شرد،كلماإليهاورد"،الطريقعلىجمعهبالخوفاقترنفإذا

لى)4(ء
والرجاء،الذزبع!تخرجلئلامطيتهبهيضربسوطالخوفن

يسوقها،الذيوزمامهاقائدهاوالحبالسير،لهايطيحثيحدو!احاد

الطريقعن")حادتإذايردهاعصاولاسحوطللمطئةيكنلمفإذا

فماعنها،وضلتالطريقعن)6"خرجت،التعا!حيفقركبوتركت

ورجائهخوفهبمثلإليهالواصلوذووصل،ومحارمهاللهحدودحفظت

)1(

)؟،

،3(

الح(

،3(

،6(

يعزهولم)11/36؟("الفخاوى".فيتحمجةابنالإسلامشحخوذكره،أجدهلم

ابكذكرهالذيتخربالعبارةوذكر،مجهوللقائا!انسبهلكن،أثراولاحديثا

هنا.القيم

أقا(.من

ا."محبوئالما،:وع)ق

.ا"ن"ظ.()ع

01""جارت:()ع

وخرجت.مالت:اكب""حردت:،)ق
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صلاحهيرجىلافسادافسمدالثلالةهذهعنالقل!ثخلافحتى،ومحبته

بحسبه.ايمانهضعفهذهمنشيءفيهضعفومتىأبدا،

والخفيةبالذكرالخيفهاقترانفيوحكمتهالقرآنأسرارفتأمل

أيضا،بالذكروالخفيةبالدعاءالخيفةاقترإنعلىدلالتهمعبالدعاء،

بعدمايحتيفلم02[،ه:]الاعرأفنقسلث(فىرتبىوأذكر>:قالفإنه

6![،:][،عرافخوفاوطصما<وآدئحو>؟الدعاءفيوقال،خفية:يقولأذ

فانتطمت،وخيفةتضركاربكمادعوا:الأولفييقولاذيحتجفلم

ودلت،انتظامأحسنوالئضرعلخفيةوللخيفةالايتينمنواحدةكل

دلالة.اكملذلكعلى

مبيئالدعاءلأنالدعاء؛ايةفيالرجاءهوالذيالظمعوذكر

نفسهتتحوذلمومطلوبهسؤالهفييطمعلمماالداعيفإذ،عليه

فيالخوفوذكر،ممتنعفيهيطمغلاماطلحبإذب()ظ/153،لطلجه

ب()ق/".2فيفذكر،تقدمكماإليهالخائفحاجةلشدةالذكر؛اية

فتبارك،والطمعالخوفمنبهاوالأولىبهاأأ(اللائقهوماايةكل

للحؤمنين.ورحمةوهدئالصدورفيلماشفاءكلاماانزلم!

فصل

قيل:5![:]الأعراف-ة-<المعتدينلمجحثلا>)نه-:تعالىوقوله

بهيليقلامايسألكالذيالدعاء،في)2(المعتدينيحبلاأنهالحراد

من"سننه")3(فيداودابوروىوقد،ذلكوغيرالأنبياءمنازلمن

،2(

،3(

لما.لقلاا":()ع

)ق،.!نسقطتا[الحصدينيحبلاأنهالحراد:"قل

)69(.رقم
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اذ،1نعامةابيعن،الحريريسعيدعنسلصة،بنحمادحديب

عنالأبيضالقصراسألكإنياللهمأيقولابنهسحعامغفلبنعبدالله

منبهولعوذالجنةاللهسليابني.فقالدحلتها،إذالجنةيمين

الا!صقةهذهفيسيكون"إده:يقولكلهس!اللهراسولسمعتفإني،النالى

والأعاء(")1".الطهـورفىيعتدونقوم

لهيجو!لامايسألبأذتارةالذعاءفيفالاعتداءهذاوعلى

الله،يفعلهلامايسألبأنوتارة،المحرماتعلىالإعانةمنسؤاله

لوازمعهيرفعاذيسألهأو،القيامةيومإلىتخليدهيسألهأذمثل

علئيطلعهاذيسألهاو،والشرابالطعامإلىالحاجآمنالبشرية

ولذالهيهباذيسألهاو،الحعصومينمنيجعلهانيسألهاو،غيبهه

سؤاليفكلاعتداء،سؤالهمصاذلكونحوامة،ولازوجةغيرمن

خلافيتضمنأو،وامرهشرعهمناقضةيتضفناوالدهحكمةيناقض!

الاعتداءوفسر،سائلهيحبولااللهيحبهلااعتد!!فهو،بهاخبرما

رفعالاعتداءمن:جريجابنقالالدعاء،فيايضاالصوتبرفع

والصياحأ2(.بالدعاءوالنداءالصوت

الدعاءفيالاعتداءكانوإن،كلهذلكمناعمفالايةوبعدب

كلفيالمعتديييحبلاواللهالحراد،جملةمنفهوبها،مرادا

دتهإتلعتدوا>ولا:تعالىقالكما،غيرهاوكاذدعاءشيء،

)1(

)2(

حبهاذوأبن6"3(،الحرقمماجهوأبن16(لأ69سقم2351/الأ:احمدوأخرجه

و!هـهم.،(1/621):والحاكم،(1/166)5:"الإحساد"

0144(:)3/:"ال!فسحر"فيكثيوابنوثال،والحاكمجانابنو!ححه

-لماابهبأسلاحسن"إشاد

165(.)6/اتجريرابنعنهأسمده
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امرقدفيكوذهذاوعلىأ[،.9:]الجقرةاص9*إ<ل!غسخديتيحمث!

يدعوذالذينوهم،العدواناهليحبلاانهوأخبروعبادتهبدعائه

لحالشركالعدوانأعظمفإنعدوانا،المعتديناعظمفهؤلاء،غيرهمعه

يكونأنلابدالعدوانفهذاموضعها،غيرفيالعبادةوضعوهو

.[ه!:]الأعراف؟!اصافعتديتلمجمثلاأفي>:قولهفيخلادا

كالمستغني،مدلدعاءبل،متضرعغيريدعوهانالغدوانومن

الاعتداءا()ق/9.2أعظممنوهذا،بهربهعلىالصدل،عندهبما

مجموعفيجهةكلمنالمسكينالفقيرالذليلالضارعلدعاءالمنافي

معحد.فهوخائفمتضرعمسكينمسألةيسأللمفما،حالاته

به!يلنلمبحاعليطوتحنييشرعا،لمبماتعبدهانالاعتداءومن

وهو،والعبادةالثناءدعاءفياعتداءهذافان،فيهاذنولانفسهعلى

دالةالايةفتكونهذاوعلى،والطلبالمسألةدعاءفيالاعتداءنطيؤ

شيئين:على

تضرغاالدعاءوهوله،مرضي،تعالىللربمحبوباحدهما:

وخفية"

يحبهبصافأمرالاعتداء،وهومسخوطمبغوضلهمكروه؟والثاني

طرقابلغمنأا"هوبحاعنهوزجريبغضهمحاوحذر،إليهوندب

خيرفأياللهيحبهلمومن،فاعلهيحسثلاانهوهووالححذير،الزجر

آذلمحو>:قولهعقبأبز(،<ائحعتسديتمجتثلااف!>:قولهوفي،يناله

لضزغايدعهلممنانعلىدليل55[،:]الاعراف<تضزعاوخفيةربئي

إلىالناسالآيةفقسحتيحئهم،لاالذينالفعتدينمنفهووخفية

)ع(.)1(من
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ذلك.بحركومعحا)1(،وخفيةلضرغالتهداصما:!تسمين

فصل

[،ه6:]الأعرافبعدأضحلخها(لأرضلىولا!مدوأ>:تعالىوقوله

طاعةغيرإلىوالدعاءبالمعاصيف!هاتفسدوالا:المفسرلنأكحزقال

طاعةإلىوالدعاءالشريعةوبيانالرسلببعثإياهااللهإصلاحبعدالله

اعطئمأ2"هوبهوال!شرك،غيرهإلىوالدعوة،اللهغيرعبادةفإن،الله

بهبالشركهوإنماالحقيقةفيالأرضفسادبل،الأرضفيفساد

(1إلد!لحاكسسبتلبروالبخرفىلفسادظهر>:الىتعاقال،امرهومخالفة

اللهفئمسك،الأرضفيتعصوا"ولا:الايةفيعطيهوقالأ؟[:]الهـوم

السلفم!واحدغيزوقالبمعاصيكم(")3"،الحرثوئفلكالمطر،

:وتقولادمبنيعصاةتلعنالدوابفإنالمطزقحط"إذاأ(:أ؟ه)ط/

المطز")4(.وقحط،الأرضاجدبتفبسببهمالعنهماللهم

ومطاعغيرهمعبودوإقامةاللهغيرإلىوالدعوةفالشركوبالجحلة

ولالهاصلاحولاالأرضفيالفساداعظمهو-رسولهغيرمتبع

لعيره،لالهوالدعوةالمعبود،هووحدهاللهيكونبانإلالأهلها

امرإذاطاعفتجحبإنماوغيرهإلا،لي!لرسولهوالاتجاعوالطاعة

ولالهسمعفلاشرعهوحلفبمعصيتهامرفإذاالوسول،يطاعة

،بتوحيدهوبالأمرودينهبرسولهالارضاصلحتعالىفالله4طاعة

)2(

)3(

)؟(

امتعدلما.1)ظ(ة

)ق(.م!ساقطهاإلى-،-ا.الله"طاعةةقولهم!

.(166)2/إ:تفسيره9فيالبغويذكره

تفسيره":9فيالبغويوذكره،بنحوه!جاهدعن)2/95(:الطبريأحرجه

/1(.،134
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رسوله.وبمخالفةبهبالمشركإفسادهاعنعبادهونهـى

ب(أف/902الارضفيصلاحكلوجدالعالمأحوالتدبرومن

وفتنةالعالمفيشروكل،رسولهوطاعةوعبادتهاللهتوحجدفسب!ه

رسولهمخالفةأ(فسب!ه،ذلكوغيرعدؤوتسليطوقحطوبلاء

ورسوله.اللهيخرإلىوالدعوة

،الانإلىقاممنذالعالماحوالطوتأملالتدبر،حقتدبرومن

فيكذلكالأمرهذاوجل-عليهاومنالارضاللهيرثانوإلى

بالله.إلاقوةولاوخصوضا،عموماغيرهحقوفي،نفسهخاصة

فصل

كررإنصاه[،6:]الاعراف<وداخوفادعوه>و:تعالىوقوله

بدعائهاولأفأمر،والطمعالخوفمنمعهذكرهلحابالدعاءألامر)2"

وفصلوطمعا،خوفاأيضاالدعاءيكونبأنأمرثم،وخفمةتضرغا

بجحلحين:الجملتينبين

لامجحث>)نو:قولهوهي،للنهيومتضمحةخبريةاحدهما:

35[ء:]الأعراف-،!المثرت

،إضحنحها<بعدلأرضآفتفت!دواولا>:قولهوهي،طلبية:نيةلثاوا

لمضحويها.مؤكدتانالاولىللجملةمقويتان)3(مقررتانوالجملتان

خوفابدعائهأمرويناقضهايضادهاماوبيانتقريرهاتملماثم

)21

)3(

)ع(.!حقطتمن

لاذكر".:د(و>ظ

مقويتان".لامقررتانمنبدلا"مقرونتان!د(:و>ظ
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ق>:قولهوهي،خبريةبجملةمضمونهواكد،ذلكقررثموطمغا،

هذهفتعلق56[،ة]الأعراف<ا؟شةلصخسنينحمتقريبللهرحمت

لامجبإنهكل>:قولهكتعلقخوفاوطممأ(دتحو>و:بقولهأأ(الجملة

0(وخفيةتضرعارلبهمادعوا>ا:بقوله<ا/*ش-ألمعتديت

جحيماعلىمشتملأخوفاوطمفأ<دلمحو>و:دعالىقولهكانولحا

عقبهااوالرجاءوالخوفالحب:وهيلحوالإحسانالإيمانمقامات

:اي،[65:لاحمراف]ا(؟فيقخسنينآثاقرليبأدلهرحمت!ق>!بقوله

منه؛قريبوالرحمةالمحسنفهووطمعا،خوفادعاهمنينالإنما

الثلاثة.الأصولهذهعلىلاحسانمدارلأن

)2"االتضرعبعدمالاعتداءيقابلهوالخفيةالتضرعدعاءكانولما

.!كاا<آلمعتديتلامجبأنه>:بقولهذلكعقب،والخفية

علىاهو:قيل>صفاوطمعا(،وتضرعاوخصة(>:قولهو[نتصال!

الذيهووهذا،طامعشخائفينمختعينمتضرعنادعوه:اي،الحال

وهذا،بهالمفعولعلىنصبهو:وقيل+ا)3(وغيرهالسهيلييرجحه

هذاعلىوفيهالمصدر،علىئصبهو:اوقيل،النحاةمنكثير4قو

والمعخى:،المصدرلفطمنمقدربفعلامنصولثانه:احدفعا؟تقديران

المذكوربالفعلمنصوبانه:والثاني،خفيةواخفواتصرغاإليهتضرعوا

طامعمتضرعالداعيفإنالمصدر،أ(إ)ق/021معنىفيلأنه؛نفسه

تضرغا.تضزعوا:قالفكأنه،فواتهمنخائف!مطلوبهحصولفي

)1(

)؟(

)3(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..خبرية"بجملة؟قولهمن

)ع(.منسقطت"التضرعبعدمالاعتداء"يقابله

.65()2/:،و!الكشاف،927()ص/:،القراقاإعراب"مشكل:انظر
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عليه،والمععى،الحالعلىمس!توبانههذا:فيوال!حيح

ويكوذ)1(.طامعينخائفينإليهمضضرعنرجممادعوا:الحعنىفإذ

بآدته(ءامنمنالبر>ولبهن:قولهحدعلىالاسمموقعال!درو!وع

:الشاعر)2"قال،صومورجل،عدلرجل:وقولهم17[،لأة]البقرة

!!وإدباذ4إقباهيفإنحا!ئي

والذيوابابخخمائفينمتضرعينادعوه:يقالانمناحسنوهو

معينة،بصفةالمقيدالموصوفالدعاءشيئان:هنابهالمأمورانحسنه

بتلكبهالحأمورتقييدفالمقصود،والطحعوالخوفالتضرعصفةوهي

لفظعلىبالحالفأتىبها،صاححهاهوالذيالموصوفوتقييد،الصفة

به.المأمورللفعلوصفةللفاعلصفسييكونلأنلصلاحخفالمصدر

تريد؟فإنكتضرستا،رئكاذكر:قلتإذافإنك،النكتةهذهفحأمل

ولذلكمغا،للأمرينمريافأنت،تضرعذكرواذكره،إليهمتضزستااذكره

فيطامغاوادعهطمعأ3"،دعاءادعه:ايطمغا،ادعاتقلتإذا

ام>:تعالىكقوله،ورهبهسرغبةادعا:قلتاذاوكذلك،فضله

ذط[09:]ا،ئبياءورصآ<رنجاوقيمحصشاآلخسئزلمحه!ي!منرعوت!اتوا

ورهبة.رغبةدعاءوادعهوراهئا،راغباادعه.المراد

علىالدالسبالمصدرفيهفأتى،كذلكتجدهالبابهذافتأمتل

صاحبتقييدبهاالفاعلتقييدوعلى،الصفةبتلكبهالماموروصف

)1(

)2(

)3(

"مطيعين(".ود(ة)ظ

:وصدره.383(ص/):الديواد"9صخزااخاهاترثيقصجدةمنللخنساءبيتعجز

برساذكرتإذاحتىرسعتماترح*

ود(.)ظمنساقط."..وأذكره"إليه:قولهمن
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وقوغهصالخاهذامئلتجدانكهذاعلىيدلكومما،بالحالالحال

وتجد،وخفيةتضركا:قيل؟ادعوهكيف.قيلافإذا(،أكيفلجوابا

لهامفعولاكانولوألم()1"،اقتضاء:مناشدلهذا(أكيف3اقتضا

عليه،ليسالحعنىانتوىالاهنا،تحسنولاالم(،1:لجوابالكاذ

وهذا،وخفيةتضركا؟فيقول؟ادعوهلم:يقالأنيصحلافإنه

بهيخقيالاالذيللنوعالمبينالحصدرعلىال!انتصاهوولا،واضح

)كيف(.لجوائا،صلاحيتهمنذكرنالحاالفاعل

الإتيانبل،لحالتنافيلاالبابهذافيفالحصدرية"ويالجملة

فائدةريادةمعالحصدرمايفيدهيفحدالحصدربلفطههنابالحال

اعلم.واللهبيئهما،تنافيولأمعنىاتمفهو،الحال

فصل

(،لمخيسنينحتب(021)ق/قريااللهإذرحممف>.تعالىوقوله

المطلوبالإحساذهوبهالمأمو!هذافعلانعلىظاهرتنبيهفيه

منقريح!ورحمتهرحمق)2(،هوالثهمناثتمومطلوبكم،!نكم

)3(فقربوطمعا،خوفادعائهمنبهامروامافعلواالذين،المحسنين

وهومنكملمطلوبهادائكميحسب،الزحمةوهومنكممطلوبكبم

تعالىالدهفإذ،انفسكمإلىإحساذالحقيقمةفيهوالذي،الإحسان

لأنفسكم.أب(؟ه)ظ/احسختماحسختموإنالحميد،الغضيهو

بمنطوقه،دلالةله،<ألمخسنينحتقريادئهرثه!فإن>:وقوله

)1(

)2(

)31

!كم"و!وحدهالحانيالموضعوفي"كما":المواضعجحيمفي)ع(فيوقع

خطأ.وهووظ(وع)قفي

)ق(.صنسقطتالجحلةهذه

"يقرب،ا.ود(؟وظ)ق
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قربعلى)1(بمنطوقهفدلالته؟بحفهومهودلالة،وتحليلهبإيمائهودلالة

القربهذاأذعلىوإيمائهبتعليلهودلالتهالاحساذ،أهلمنالرحمة

بحفهومهودلالته،منهمالرحمةقربفيالسببفهوبالإحساذ،مستحق

الجحلة.لهذهدلالاتئلاثفهذه،المحسنينغيرمنالرحمةبعدعلى

منإحسانلأنها؛منهمالرحمةبقربالإححساناراختصوإنما

لأنالإحساذ؛لأهليكونإنماتعالىوإحسانه،الراحمينأ!حمالله

برحمته.إليهمأحسنبأعمالهمأحسنوافكما،العملجنسمنالجزاء

بعدتالاحسانعنبعدلمافإنهالإحساناهلمنيكنلممنواما

الدهروتمرببالإحسانتقزبفمن،بقربو!رئاببعد،بعداالرحمةعنه

واللهرو،برححتهعنهاللهتباعد،الاحسانعنتباعدومن،برححتهإليه

أحثهومن،المحسنينمنليسمنويبخض،المحسنينيحبسبحانه

منه.شيءابعدفرحمتهابخضهومن،منهشي؟اقربفوححتهالله

وأالناسإلىإحساناكاذسواء،بهالمأمو!فعلهوهنهناوالإححسان

والاقبالاللهإلىوالإنابةوالتوحيا)2"الايماذالاحسانفأعطم،نفسهإلى

ومحبةوحصاءومهابةإجلالأيراهكانهاللهيعبدواذ،عليهوالتوكلعليه

جبريلسألهوقد!ي!النبيقالكما،الاحسانمقامهوفهذا،وخشية

هوهذاكاندماذالما)3(،تراهكانكاللهتعب!"أنققالالاحسانعن

توحيدهاهليرحمإنمااللهفإن،صاحبهمنقريباللهفوحمةالاحسان

به.المؤمنين

)21

)3(

أع(.منسقطهناإلى."..بإيمائه!ودلالة:قولهمن

(.)عفيمقدمة6و"التوحيدأق(،منسقطت"الايحا!"

اللهرضي-هريرةابيحديثمن)9(رقمومسلم)05(،رقمالبخارياخرجه

.-كهاللهرضي-الخطاببنعمرحديثمن81(!قمومسلم-عنه
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باياتههموالذين،الزكاةويؤتونيتمونللذين!حمتهكتبوإنما

صبر)1(
كما،الرحمةاهلهمفهؤلاء!سوله،يتبعونوالذين،مؤمنود

الفحسسنون.همانهم

جرآء1211()ق/هل>و،بالاحسانجوزوااحسنواوكما

احسنمنجزا!هل:يعني06[:]الرحمن،<أ%فيألاخشنإلاآقيخسن

؟.إليهرئهيحسنأنإلاربهعبادة

اجاءبماوعملاللهإلاالةلاقالمنجزاءهل:عباسابنقال

)2(.الجثةإلا!مححدبه

بناتسعن،عديبنالربيرحديثمنوكيرهشيبةابيابنذكروقد

ألإحسن<لملاآلاحسنحزاءهل>لمج!:الله!سولقرا؟قالمالك

ورسحولهالله:قالواربكسم("؟قالماتدوون"هل:قالثم06[ة]ادرححن

الجتة")3(.إلابالتؤحيدعليهأنعمتمن1ءجزهل"يقوذ:قال،اعلم

فصل)4،

وهو)قريب(:بقولهبالتا-مؤنثةوهيالرححةعنالإخبارواما

)1(

)2(

)3(

)4(

.،يؤمنون"باياتنا:(وع)ظ

276(.)4/:""تفحيمهفىالغويذكره

:"تفسيره"فيوالجغوي)؟/266(،:لاالاصول"نوادرفيالترمذيالحكيماخرجه

"تاريخه"فيالنجاروابن33()4/لأ،:الفردوس"مسعدفيوالديلمي)؟/76؟(،

افيالأصجهاالحسينبنبشرلصشدهوفي0؟(.)6/لأالمنثور":"الدرفيكما

علىبالكذبحاتمابواتهمهبل،بالكذبمحهمعديبنالزيرعنالراوي

وكيره.26()2/"الميزاذ":انظر.الزير

وساق،الأنجاريلابن؟78(-7"ه)1/2لىالخلافمسائلىفي"الانصافةللمسألةانظر

الدينومجدمالكابنبننملحعمناظرة(أ-7"173)3/:والنظائر"الأشباه9فيالسبوطي

الآية0هذهفيهشاملابنرسالة(591-187)3/بعدهاوساق.الأيةهذهفيالروذرإوي
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وسقيمصحيحمنفيهاماون!يننذكرها،مسلكاعشراتناففيهمذكر،

:ومقارب

ضربين:علىفعيلأان:الأولالمسلك

وعليم.وسميكقدير،فاعلبمعنىيأتي:احدهحا

خضيب،وكف!،وجريحكقتيل،مفعولبمعنىيأتي:والثاني

.مفعولبمعنىكله،دهينوشعر،كحيلوطرف

بهالتاءإلحاقفيمجراهيجريأنفمياسهفاعلبمعنىأتىفإذا

وصبيح،وشريفةوشريف،وجميلةكجميلالمذكردونالمؤنثمع

)1(-
.ونحوه،وطويلةوطويل،ومليحةومليح،ووضيئهووضيء،وصبيحة

،الموصوفيصحبأن)2(إمايخلوفلامفعولبحعنىأتىوإذا

استوىالموصوفصحبفإن،عنهيفرداو،قشيلوامواةقتيلكرجل

يصحبلموإنقحلإ"وامرأةقتيل!"رجل،والمؤدثالمذكؤفيه

"،فلانبني"قتيلةنحوالمؤئثعلىجرىإذايؤنثفإنه،الموصوف

لنطيحة(>و:قولهإلى<...اتتتتةعلئكغ>حرمت:تعالىقولهومنه

فإنهما،ومعنىلفظا!نهقريب4وفعو.فعيلحكمهذا3[،:]المائدة

بمعنىأ(أههأظدموورودهماالمبالشةعلىوالدلالةالوزنفيمشتبهان

.ومفعولفاعل

المضاعف،في)فاعل(عنبهأستغنيأحف)فسعيل(كانولما

قالوا:إذاالتضعيفلحقلمنهمكراهيه"،وذليلوعريز!"جليل

!صبتة".)1،)ظ(:!وصبي

."يكوذ"تزيادة()ظ،21
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باليا3المثئينبينفيهمفصولأبفعيلفأتواوذالل"إ،وعازز"جالل

ولخفته،منهأخففعيلألأن!بفعولهذافييأتواولم،الساكنة

وليس،ونبيلوجميل،وظريفكشريف"فعل("منبناؤهاطردايضحا

اكثرتعالىاللهاسماءفيكانأيضماولخفته،منهيطردبنا!"أ)فعولل

والجليلب()ق/211والحسيبوالقديرالرحيمفإن"فعول"من

اوالصبوروالشكوروالغفورالرؤوفالفاظامناكثرونظائرهوالرقيب

الستة.الألفاظاهذهإلايعرفولاوالعفو،والودود

خصواقدوكانواذكرنا،فيماوفعول""فعيلبينالتشابهئبتوإذا

والحؤنث،المذكربينالفارقةالتاءمنبتجريدهفاعلبمعنىالذي"فعولأ("

وشكور"،صبور"رجلفقالوا:الصذكر،لفطفيبيهصاوسركوا

فشاذ."وعدوة"عدؤوأما،ونظائرهماوشكور"صجورو"امرأة

ملولة"رجل!؟والمؤنثالمذكرلحقتالمبالغة3بالتاقصدفإن

التاءلحقتهمفعولمعنىفيفعولكانوإنا،كذلكوامراةوفرو!ة"

ورعربة"."حلوبة!:المؤنثفي

وليسا،فاعلبمعنىفعيلهوالايةفيا"قريب("فذلكتقررفإدا

اذحقهافكان،العامالفاعلاسمبمعنىبل،قارببمعنىأنهالمراد

يلحقوهفلم،مفعولبمعنىفعيل:مجرىأجروهأولكنهمبالتاء،يكون

إلحاقهفيفاعلبحعنىفعيلمجرىمفعولبمعنىفعيلجرىكصاالتاء،

محمودة:بمعنى"،ذميمةوفعلةحميدة"خصلةقالوا!كماالتاء،1

"قريئا"نمحملواالتاءلحاقفي("وشريفة"جصلةعلىافحملا،ومذفومة

الخاء،لحاقعدمفي"كحيلوعينخضيبوكفثقتيل"امراة:على

الآخر.علىالبابحنمنلكلحملا

78[:]ب!(7*ص3رميصوهيأئعطغيخىمنقال>!تعالىقولهونظيره
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المسلكفهذا،وبابه"قتيل"امراةعلىفاحلبمعنىوهيرميضافحمل

بسثلاثةعليهاعترضوقد،يعتحدونوعليه،التحاةمسالكاقوىمنهو

:اعتراضات

"فعيلا("فإن،والمتعدىاللازمبينالض!صويةيستلزمذلكان:أحدها

الفعلبابهفاعلبمعنىو"فعيلأ"،المتعديالفعلبابهمفعولبمعنى

علىجرىفلولحالعينالمضموم"فعل"منياتيماكالبلأنه؛اللازم

ممتنسع.وهووالمتعدياللازمبينتسويةذلكلكاذالآخر،حكمأحدهما

وان،فباطلالعحوموجهعلىاذعياذهذاان:الثانيالاعتراض

فيهيسوغمابينالفرقومالضابطفماالخصوصسبيلعلىادعي

؟.يسوغلاوماالاستعمالهذا

وهوبالتاء"فعيل"فينطقتقدالعربان:الثالثالاعتراض

يرليجرير)1"قال،فاعلبمعنىوهوالتاءمنوجردته،مفعولبمعنى

خالد-)2،:

الاحجاربمليةبنعفوأرىمضت!علقوكنتالقريننعم

)3(:وقال،فاعلبمعنىوهوالتاءمن"القرين")ق/1212(فجزد

تقلعلأوديحةالرواحهزجفقيدةغيرحللتحيثفسقاك

.مفقودةغير:أيمفعولبحعنى،فعملوهوبالتاء،"فقيدة"فقرن

)1(

،2(

)93

.(451ص/):!نهيوادإ

زوجفوهي،الصوابوهو)ظ(منوالمثت"والده"و)ق(:"خالته")ع(:

.حزرةاب!هوام

موضع.اسم:وبلحه،الوادياعلىةوالنعف

.(62"/ص9:ا"نهيواد""يرجر:اي
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الف!زدق)1(:وقال

وأرشفمرارأليوتدنواراهاقريبةوهيعامينفداويحه

.)2(!ص!م!
وهوالتاءمندجردوه،"وهريتوسريحفتين"امراة:ويقولون

وانوف،،ورشوف،وهلوك،فروك"امراةوقالوا:،فاعلبمعنى

.)3(+!ا
"امراةوقالوا:كصبور،فاعلبمعنىوهودجردوه،ورصو!"

ير!صص!د.أ؟،م!ص

فقرنوه،وفرو!ه"ملولة"امراة:قالواثمايضا،!جردوه،"عروب

دلي!!لاللمبالغةههناالتاءاذودعوىأيضسا،فاعلبمعنىوهوبالشاء

والتجردبالتاءالاقتراذفيوفعيلفعولاشتراكرايتفقدعليها،

بمثلها،مقابلةالحقروذوشذوذمنهما،المجرداصالةفدعوىمنها،

المذكر.وتجريدالمؤنثاقترانفياللغةقياسمقابلهاوميم

وص!أصايئ>مذ:تعالىقولهمنبهاستشهدتمماوأما

العطامفإذأب(هه)ظلم،العربيةقياسوفقعلىفهو<،!أ/شهـميص

التكس!روجصرتكسير،جمعجحعهولكنمذكر،وهوعظم،جمع

ولم)وهي(،:قالوباعتباره،الجصاعةتأنيثفيهيراعىانيجوز

"رميم"،:قالوباعتبارهالواحد،معنىفيهويراعى)وهو(،:يقل

مفرداالمذكر"علىأيطلقرميمااذمع"،رميم"عظم:يقالكما

)1(

)2(

)3(

الح(

)3(

.(234ل!)صىةدنهيواد"

الحفضاة.المرأةتوالهريتلها،زوجلااليالمطلقة:والسريح،الفتنةصنفتين

.""القاموسانظر

ا،ضداد،من،التبغلالحسنةأوالفاجرة:والهلوكلزوجها،المجغضة:الانروك

المكاذ.ضيقة:ورصوف،الأن!رائحةطة:والأنوف،الفمطة:والرضوف

زوجها.إلىالم!هحججة:العروب

لا."جمع:زيادهظ(و)ق
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:جريرأ1،قالوجحغا،

طر!ولااصلفلارمميماامسودابرفماللهروجذالمهئبال

المسلك.هذاعلىالاعتراضقفهذا

فصل

بمذكرالمؤنثتأويلىبابمنالايةفي"قريئا"أن:ألانيالمسلك

الشاعر)2(:كقولالمعنىفيلهموافق

مخضباكماكشحيهإلىيضمكالمااسيفَامنهمرجلاأزى

صفخه،فذكر،وطرفغضوبحعنىتاولهولكن،مؤنثفكف!

قالوا:خبرها.فيذكر،بالإحسانمؤنثةوهيالرحمةتتأؤذفكذلك

لوجهين:بعضوالكفتأويلمناولىبالاحسانالرحمةتأويلو

،المرحومبرهووالاحماذ،بالراحمقائممعنىالرحمةاذ.احطهما

الرحمة.فيمنهأظهرالمحسنينمنالبرفيالقربومعنى

منبالقربالحوصوفةالرحمةفيالإحسانملاحظةان:الثاني

المقابلةوباعتبار،منهمصدرالذي)3(الاحسانمقابلهو،المحسنين

نإب(أق/212:قالكأنهحتى،جزالةواللفظ،دوةالمعنىازداد

جزا!هل>:تعالىقالكما،الإحساناهلمنقريباللهإحسان

صفةانهمنهليفهم"قريئا"فذكر06[:]الرحمنأدس:؟(اقيحشنإلاآلاحسن

)1(

)2(

)3(

."رماداأمتو":وفيه،3(0")ص/:([نهيواد"

.(06/)ص:!نهيواد"لأعمحىا:هو

)ع(:وفيئ)ظ(،منسقطهناإلى.!..الموصوفةالرححة"في:قولهمن

".للإحسانمقابلةهو..."بالرححة
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تأويلومن:قالوا.المطلوبةالمقابلةفيفهم،الإحسانوهولمذكر،

الفراء)1(:أنشدهمابمذكرالمؤنث

العاسرهكانتوابلوفيتسعةمضبرفيوقائع

العددفأنث،المذكرةالحرببأياممؤنثةوهيالوقاعفتأول

لأن؛تسع:لقالالتأويلهذاولولا،تسعة:افقالعليها،الجاري

منقولفيبمؤنثالمذكرتأويلجازواذا:اقالو،مؤنثةالوقائع

الشاعر)2(:قولوفي،صحيفتي:اى"،كتابي"جاءته:قال

الصوتهذهصااسدبنيسائلمطئتةالمزجيالراكحثيهايا

فلأنفوع،علىاصلحملانهبم؟الصيحةهذه)3"ما:اي

أولىااصلعلىفرعحمللكونهبمذكر،مؤنثتاويليجوز

غيرفاسدينباعحراضينعليهاعحرضوقدجيد،وجهوهذا،واحرى

01لازمين
لجاز،وعكسهيوافقهبحذكرالمؤنثماتأويلجازلوانهأحدهما!

واكرمنيهنا،وكلحنيعحرو،واكرمتخيزيا،"كلحححي:يقالأن

وزيخبلهندوتأويلا،والجثةبالنفسوعميرولزيدتأويلا"زينب

(.)!باطلوهذ،والشبحبالشخص

هـأنما،ذلكاطواديدعوالمفإنهم،لازمغيرالاعخراض!وهذا

الأجانابعضفييسوغمابينوفرق،يستعحلأنيسوغمحاانهادعوا

نسبة.بلالأ(96ل!2/:""الإنصاففياالانباريابنانشده(1)

)1/201(.تحام":أبيداححاسةفيكما،الطائيكعيربن!ويشدةهو)2(

فقط.)ع(من"هذه1)صا)3(

(.أظفيوبياضأق(منسحقط.،.!3تأويا،"!ينب:قولهمى)4(
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منانهيدعوالموهم،الحفعولىونص!الفاعلىكرفعيطردماوبين

الاني.القسم

وهوبمسونجاستعمالهيسوغمابكلمردودالاعتراضهذاإنثم

اصلأ،نحويينكرهولاههنا،يذكرانمناكثروهومطرد،غير

والمخاقضات؟ابالتشكيكاتالعربيةقواعدعلىاعتراض!)1!إلاهذأوهل

يجوزقالوأ:أنهمفلو،ذلكم!شيءإلىيلتفتونلاالعربيةواهل

قالوا:هـانماالخقف،لصحوبالعكسيوافقهبمذكرمؤئثكلتأويل

كالفائدة،التاويليتضمنها)2(لفائدةبالاخرأحدهماتأويلاحيائايسوغ

بالاحسان.الرححةتأويلمنذكرناهاالتي

يكونانإما؟الإحسانعلىالرحمةححلان:الثانيالاعتراض

والإحسانالرجمةفإن،ممتنعانوهما،مجازهأوحقيقتهعلىحملا

توجدقدالرححةلانالاخر؛وجوداحدهمامنيلزملا،متغايران

العاجزة)ق/1213(كالوالدةالاحسانمىيتحكنلامنحقفيوافرة

،31-
كالملكطباعهفيرحمهلاممنالإحسانيوجاو!د،ونحوها

ملكه!لمصلحةوكيرهمأعدائهبعضإلىيحسنقدفإنه،القاسي

يجزلمالاخرعنأحدهماانفكاكتيينوإذا،عندهرحمةلاأنه

مجازاهولاحقيقةلاعليهإطلاقه

المعنىخطو!)4(شرطهفإنالمجازوأمافظاهر،الحقيقةأما

الحقيقةعنمنفكاكانفإذا،إليهالذهنانتمالىليصحبالالالمجاري

)11

،2(

،3(

)41

."!"الاعتراضىظ(:و)ق

"يحضصهإ.وع،:أق

العاجز"."كالوالدة:و)ق("ونحوهالعاجزاكالوالد1(:)ظ

لاح!ور".أع(ة
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منوهو،قبلهالذيمنافسدالاعتراضوهذاا"،)1بالباليخطرلم

والمخاكدة.التعنتباب

المعترضهذاولعل-المتكلميناكثرقولمنهذاواي!أظ/1156(

الرقةواماالمحض!،الاحسانإلاغالحاللرحمة!عنىلاإنه-:منهم

مجردرحمتهوإنمابها،تعالىاللهيوصففلاالشاهدفيالتيوالحنة)2"

الرحصةتعالىدلهنثبثبل،القولهذالرتضيلااناومع،إحسانه

المخلوقين،صفاتخواصعنمبراةمنزهةلنفسهاثبتهاكما،حقيقة

وحياتهوعلمهوبصرهوسمعهإرادتهمن؛صفاتهسائرفينقولهكحا

المعترضهذااعتراضفسادلنبينإلانذكرهفلم،كمالهصفاتوسائر

المتكلحين.منبقولهقالومنائمتهقولعلى

امستلزمةفهي،الإحسانإرادةعنتنفكلاالرحمة:نقولثم

الخاصوجوديستحيلفكما،للعامالخامىا!مخلزامإرادتهاوللإحساد

وجودها.يسمحيلإرادتهاوالاحسادنبدونالرحمةفكذلك،العامبدون

بالفعلالاحسانعلىتقدرلم)3"وإنفإنهاالعاجشةالامقضيةواما

،للإحسانالتامةإرادتهاعنتنفكلافوحمتها،بال!!ادةمحسنةفهي

ونحو،عليهتقدربمابإيثاروإمابذعاءإمامقدورهابهايقترذالتي

يخرجلارحمخهاعنعليهتقدرلاالتيالاحسانبعضفتخلف،ذلك

واضح.وهذاالمقدور،للإحساناستلزامهاع!ترحمتها

فهذا،رحصةيكونلاإحسانهفإذاحسنإذاالقاسيالصلكواما

)11

)21

)3(

."هنلذبا"ة،أظ

131/912(.""!اللسان.القلبرقةهى.الحخه

(".//.تكنلم"دمإذ)ظ(:
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لموهم،الأخصيسحلزم،والأعم،الرححهم!اعمالإحسانلان

يستلزمإنه:يقالقدالإحسانفإنوايضا،يلزمهمفلاذلكيدعوا

هـان،الحقيقةفيب!!سانفليسالمذكورالملكفعلهوما،الرححة

هذاعلىوالمناكدكلفالعنط؛وبالجملة،الاحسانصورةصورتهكانت

وإبطاله.ردهمعهيحكلفب()ق/213أنمنأبينالاعبراض

المضافحذفبابمنالايةفي)قريئا(ان.الئالبالمسلك

،قالفكأده،لمحذوفالىا،لتفاتمع،مقامهإليهالمضافواقامة

المكانحذفثم"،المحسنينمنقريب)1(اللهرحمةم!كان"إذ

.-2"أحسان-الشاعرقوذذلكومن.وتذكيرهإعرابهالرحسمةوأعطى

السلسلبالرحيقيصفقبودىعليهمالبريصوردمنيسقوذ

ومنه،بردىماءأرادلانه؛مؤنت:وبردىبالياء،يصفق:فقال

حرام"هذا!-:فقالوحريزاذهئابيديهأخذ-وقدحمث!ي!النبيفول

كأنه،مثنىعنهوالمخبزبالإفراد"حرام".فقالاممتي"31(،دبهورعلى

لأنجدا؛ضعمفالمسلأوهذا((،حرامهذين"اسخعحال:قال

مطلقا،ادعاؤهيسوغ،مقامهإلهالمضافوإقامةاليضافحذف

لفطمنماإذ،[لأدلةوتعطلتالتفاهموفسدالخطابلالتبسوإلا

)21

،3(

.ا"الرححة"ة،)ظ

.7(1/4):"نهيواد"

والخسسائىة4(،>570رقمداودوابو075(،!قم164)2/ةاحمدأخرجه

اللهرضي-طالبابىبنعليحديثمن519!3(رقمماجهوابن016(،)"/

الكحجرة.بشواهدهصحيحوهو-عنه
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علىويحكنإلاومخبزا،عنهومنهيابه)1"مأموزايتضغنخببراونهياوأمير

والخبرية.والنهيالامرتعلقعنيخرجهمضافالفظ)2(لهيقد!انهذا

!9[:عمرانال1لبيت<حبئلئاسعل>ولئه:قولهفيالملحذف!قول

:اي183[:]القرة(لفحيالمعليتم>كنبو،البيتححمعرفةتاي

الأدلة،اوتعطلتالتخاطحثفسدالبابهذافتح!اذا،الصياممعرفة

،للضرورةبتقديرهإلاالكلاميصحولايتعينحيثالمضافيضمروإنما

لحمها"،"اكلت:ذلكمنالمفهومفإن"الشاة"اكلت:قيلإذاكما

فلافي":كبدفلان"اكلى:قلتإذاوكذلك،يلبسلاالمضاففحذف

لاهثاالمضاففحذف،كبدهثمرةاكل:المفهومفإن،مالهاكلإذا

.كثيرةونظائره)3"،يلبس

الاصولييناكحوكانوإن82[:]يوسف<القرقيوشل>:منهول!س

تطلقفإنما،مجتمعمسكنفيللسكاناسمالقريةفإن،بهيمثالون

للدلوا:والذنوب.الشرابفيهلما:كالكأتد،الأمرينباعتبادالقرية

+ونظائرهطعامعليهاكانإذاللعائدة:والخوان.والنهر)؟"،ماغالملاد

علىاطلقوهاكلامهمفيودورانهااللفظآهذهاستعمالهملكثرةإنهمثم

"ا،)وبساطهالكلامسيا!ابحسبلحتا!ةالمسكنوعلى،نا!ةالسحكان

فيأب()ظ/56إضمادفلافيه)6(،لبسلاحيثهذايفعلوناوإنما

)1(

)2(

)3(

الح(

)6<

)ع(.من

"لفظه".وع(:)ق

)قما(-منصاقطهناإلى"...إذالاوكذلك:قولهمن

)ق(.فيلي!ست"النهرأ

أيضا.1(013)3/:""البدايعفيالقيمابنواستعملها،السياقمعنىهو!حخاها

)ع،.من
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وضوحه.معالقومعلىخفيالذيالموضعهذافتامل،حذفولاذلك

<!بثمحسنينخمنقرلمجالئهرحمت>إن:فقولههذاعرف!!اذا

اصلا،مكانولاموضع)ق/1214(ارادةعلىيدلمااللفظفيليس

يتضمنلأنهقطعا؛خطأإضمارهدعوىبل،إضمارهدعوىيجورفلا

لادليلاإرادتهعلىينصبولمالصحذوفارادالمتكلمبأنالاخبار

باطلة.دعوى)1"أرادهأنهالمدعيفدعوىلزوما،ولاصريخا

،المضافحذفبابمنايضافليس"يصفقدابردىق!ل!:واما

)2(،يصفق:فقالالمذكربصفةفوصفهمذكز،وهوالنهر""ببردىأرادباس

المرادبردىأنعلىبناءذكروانما،مضافحذفعلىبناءيذكرفلم

النهر.به

بردىماءيسسقونإنمالأنهم؛مضافحذفمنفلابد:قلتفإن

النهر.نفسلا

مناذعاهماصحةمنهيلزمفلمالشاعرمرادكانوانهذا:قلت

يكونإنماتذكيرهفإن،الصحذوفالماءياعتبار"ئصفق"ذكرأنه

.ادعوهماعلىيدلفلامذكر،وهوالثهرإرادةباعحبار

ج!ا،بديعسزالخبرإفرادففي1أ"؟حر"هذان:!ي!!رلىواما

بأنهموصوفبمفرده!نهماواحدكلأنعلىوالإشارةالتنبيهوهو

أفردفلهذا،المعنىهذاعلىتنبيهفجهيكنلمالخبرثنىفلو،حرام

الخبرإفرادفدلحراثم"،هذينمنواحد"كل:فالفسكأنهالخبر،

بديعمنفإنهفتامله،بمفردهواحدواحدكلعنالاخبارإرادةعلى

)1(

)2(

!ع(.منسقطهناإلى.".."ارادته؟قولهمن

)ق(.منسقطهناإلى."-.ايضاإفليستقولهمن
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وانوكلتا()1"،)كلامسالةفيالتعليقهذافيبيانهتقذموقد،اللغةا

ذهبكمامفرد)كلا(انعلىيدللابالإفرادقائم(""كلاهماةقولهم

علىللدلالةالخبرأفردواوإنما،حقيقةمئنىهوبل،البصريونإليه

فيهبحاهناكذلكقررناوقد،بالقياممنهماواحدكلعنالإخبارأن

كفاية.

فصر

مقاما،الصفةواقامةالموصوفحذفبابمنانه:الرابعالمسلك

قريحب"،"لطفاو("،المحسنينمنقريح!شي!اللهرحمة"إن:قالكأنه

الشاعر)2":قولفمنهكئير،الحوصوفوحذف،ذلكونحو،"قريببر"أو

عامريابعدكمنليمنقبوهعئىتبكيهخامت

ناصرلهلش!منذلقدغرية1ذالدارفيتركخني

لقالت.ذلكولولا،كريةذاإنسائابموئخصاتركلتنيةالحعنى

الاخر)3(:قولومنه.كريةذاتتركتني

صديقوانتابخللمفراقكاشاتهتنيالرخاءيومفيانكفلو

حمرالمسلكهذاوعلى،صديقإنساذاوشخع!وانتارادة

قالوا:"كأنهم:فقال،وطالقحائفوطامث:للمراةقولهمسيجويه

)11

)2(

)3(

3(1.لاانظر؟)1/6

"اللحاذ":فيصنظوروابن05(،21/لأالان!افإ:9فيالأنباريابنأنشده

نسة.بلا/806(الح

منوهونسبهة،ابلا03()13/"اللسان":في!خظورأبنذكركحاالفراءأنشده

رقمالمغني!9فيهشاموابن)ص/593(،الحفصل(":9فيالزمخشريشواهد

)501(.رقمعقيلوابن)38(،
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(1)"مثطا(ب412/!ق)ءئفوشحيحاشيء

أوجه:لثلاثةضعيف

ايضا--المسلكوهذا،

يحسنإنمامقامةالصفةوإقامةالموصوفحذفأذأحدها:

بعينهالموصوفلذلكثبوتهايعلمخاصةالضفةتكونأذ:بشرطين

علىمفردةاستعمالهاكلبقدالضفةتكونان:الخافي.لغيرهلا

والرسولوالححقيوالجاهللعالمووالفاجركالبر)2(،الموصوف

عنمجردةفيهالصفةاستعماذغلبمماذلكونحو،والنبي

>إذ:تعالىكقولهمعها،الموصوفذكريجيءيكادفلا،الموصوف

وقوله:أ[لح-13]ا!نفطار:أ(/11جميعلفجارلفى!ندني*فعيصلفىألأبنار

لم!مينآإق>:وقوله[54:]الحجر(*"جفيوعيود!جن!ئفىلمفينإت>

لسكفروتوأ>:و!وله،3[!:]الأحزاب(لمؤ-مننطولصفئمنينووألم!لمت

،العربوكلامالقرأنفيجداكثيروهو254[:]البقرةا(+!أد!عونهم

:تقولاذيحسنفلا،الصفةعلىالاقتصاريحسنلاذدكوبدون

رج!!؟)جاءفيتريد؟وانتقبيخا"%وجصي!ورايمتضويل"جاءلي

("قريبفي"سكخت:تقولولاقبحخا"أوجسميلارجلاورايست،طويل

المكاذ.علىالسكلنىدلالة!عقىيب"مكان"فيتريد:

والعمكن،الواجبيصئ!ملفإنه،الحعلوماتأعمالشيءان:الثالى

فصيخابهاالكلاميكونفائدةريادةبهاللفطفيولاتقديرهفيفليس

والبلاغة،الفصاحةمراتباعلىفيبهايكونأنعنفضلابليغا،

":وطالق"حائفوطامحثف!القائلقولفيئوبلاغيمافصاحتيفأفي

)1(

)2(

"الكخا!"ة)3/3"3(.

)ظ(.منسقطهناإلى"...لا"بعيخهةقولهمن
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)ظ/11157(صرحلووهو"،طالقوشي!طامثحائفوشيء"شيء

يخضضنلاأنهمعالكلامفييقدرفكيف،السامعلاستهجنهبهذا

،ذمولامدحعلىيدللاعاممعلولممرشيئئاكونهإذأصلأ؟!فائدة

.نقصانولاكحالولا

يحملانيجو!لاانهوهو،منهلابدلأمبرههنايحمطنأنوينبغي

يحتملهالذيالإعرابيالئخويالاحتمالبحجردوئفسروجلعزاللهكلام

فيهكلط21"مقامهذافإنما،معنىلهالكلامبهولكونالكلام!ا(،تركيب

تركيبيحتملهبحاويعربونهاالايةيفسرونفإنهم،للقرانالمعربيناكثر

عظيمغلطوهذا،اتفقمعنىادالتركيبذلكمنويفهم،الجملةتلك

هذاالتركيحثذلكاحتملواذ،غيزهالقرانمرادبأنالسامغيقطع

.القرانيحتملهانيلزملافإنهخر،وكلامآخرسياقفيالمعنى

اللهإن"والارحاما:قرامنقراءةفيبعضهمأ()!/215قولمثل

4".قسمإنهبالجر)3(ت1[]النساء.رقيئا"علجكمكاذ

و!فمابهائئه>وظئعنسبيل:تعالىقولهفيبعضهمقولومثل

علىبالعطفمجرورالمسجدإن!21[:]البقوة:ألحرأمر(وألمسجد

.،)به(1فيالمجرورالضمير

)1(

)2(

)3(

)5(

للسبت!235()1/التفسيرلما:و"فواعد؟9(،)15/:الفساوى،"مجموعوانظر

".عظيم"ممام)ق(:

+حمزةقراءةوهي

تكلف،بانهالقرطبيوأجابلما،تكلفإوهذا:وقالبعضهمعنالقشيريذكره

5(.)!/القرآذ":لأحكامأالجامعأنظر.فيه

ا-155)2/":الححجطو"البحر32(،-31)3/:القرآذألأحكلام"الجامعأنظر

.حيانلأبي(156
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ألع!قغالزشضذ!لبهن>تتعالعقولهفيبعضهمقولومحل

:[162ة]الخساء(لصلةهئمهنيمينوقئلثمنأنزل!ماإلبكأنزلبمآنتوأتومنوك

)1(.القسمبواومجرورالصقيمين(أإن

للقرانبلبكثير،وأوهى،ذكرناهماأضحافاضعافذلكونظائر

تفسيرهيجورولابغيرها،تفسيرهيناسبهلامعهود!ومعانخاصقعرف

كنسبةالمعانيإلىمعانيهنسبةفإن،معانيهمنوالمعهودعرفهبغير

وأجلهاالألفاظملوكالفاظهأنفتدما،أعظمبل،الالفاظإلىألفاظه

الحالمين،قدرعنهاتعجزالتيمراتبهاأعلىالفصاحةمنولهاوأفصتبها،

تفميرهيجورفلاوافخمها،واعطحهاأ2(المعانياجلمعانيهفكذلك

وأفخم،واجلمنهااعظمغيرهابل،بهتليقلاالتيالمعانيمنبعيرها

النحويالاحتمالبحجرد،القاصرةالمعانيعلىحملهيجورفلا

بهاتنتفعفإنك،بالعلىمنكولتكن،القاعدةهذهفخدبر،الاعرابي

ليستأنهاوتقطعوزيفها،الصسرينأقوالمنكثيرضعفمعرفةفي

فيوبسطابيانااللهشاءإنهذاوسنزيذ،بتنلامهتعالىالمتكلممراد

اصوله.أهتممن)3(بلاصولهمناصلفهذا،التفسيراصولعلىالكلام

لعدمتاوهحذفتإنماوطامثا"وحائضا"طالقاأن:الثالبالوجه

!فوالحؤنثالمذكربينللفرقدخلتإنماالتاءفإنإليها،الحاجة

حاجةفلا،لبسفلابالمؤلثخاصةالضفةكانتفاذا،اللبسمحل

الكوفي.المذهبوهو،ذلكفيالصوابهوهذاالتاء،إلى

سيبويه.مذهبخلافهذا:قلتفإن

.القولهذاذكلرمنارلم)1(

...ةوأفصحهاةقولهمن)2،

)ع(.من)3(

)ظ(.منسقطهماإلىإ
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الصحيحالدليلموجببودمحصليرتضيوهلماذا؟فكان:قلت

البصائواهلفأما،الخفافيشطريقةهذه،معثنعالمقولخلافلكونه

هم.ماوقليلابدا،معينبقولوموجبهالدليليردوذلافإنهم

بالقدحالعلمهذافيضرب-الله-رحمهبشر)1(أباانريبولا

لمماعلىامده)2"منواستولى،سبقهقصباتمنواحرز،المعلى

يوجح!لاولكنالمضمار،هذافيالمصليفهوغيوه،عليهيستول

قاله،ماإلاحقلاوانه،العربكلامبجصيعاحاطانهيعتقداذذلك

فيه،أصحابهجمهورخالفهقدنعنمنلسيجويهب()ق/215وكم

به0الكلاملطالذلكنذكرذهيثاولو،منهموالمبرزون

حسنبرجل"مررت)3":المشبهةالصفةبابفيقولهتخسولا

جميبعومخالفةالضحير،إلىوالوجه،الوجهإلىحسنبإضافةونجهه"-

قولهمننوخذممناللهرحمهفسيبويه،ذلكفيوالكوفيينالبصريين

شماءإنوسنفردفكلا،؟لمحيكلفيقولهصحهنعتقدانواما،ويترك

وبيان،فيهاختلفوافيماوالكوفيينالبصريينل!ينللحكومةكتالاالله

والحاييد.التوفيقوبالله،ذلكمنالراجح

((وطالقوطامث"حائضفياخترتموهمارفىفييكفي:قلتفإذ

-مرضحعؤتذهلتروفهايؤم>:تعالىقولهالكوفيالمذهبمن

جاءوقد،الإناثبهيختصوصففهذا2[ت]الحج<ارضعتعما

بالتاء0

)؟(

)3(

يعخي:سيويه.

ية.الخا:مدلأوا،لماصلهأ)1.()ع

.(1/491591):"الكتاب"
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ايطالولاالمذهبلهذاردالحمد--وللههذافيليس:قلت

بدونهاتحصللافائدةيتضمنههناالتاء)ظل!157!(دخولفإن،له

فالمراد،الرضاعفاعلةبالمرضعةالمرادأن:وهيبها،الاتيانفتعين

اهلمنبكونهاالمجردالوصفا!يدولو،الوصفمجردلاالفعل

وطادس.كحائضى(""مرضع0لقيلالإرضاع

بخمابى(")أ"إلاحائفب!صلاةاللةيقبل"لا:!ب!قولهإلىترىالا

دمها،يجريمنلاالحيضاهلمنبكونهاالموصوفةبهالمرادفإن

وصفا،ذلكلهامنعلى4)6"يقا،عاموصففالحائفوالمرضع

التاءفأدخلت،الفعلبهاقاممنعلىويقالبها،قائضايكنلموإن

ترضعهعماتذهلفإنها،الرضاعتفعلمنلمراد:بانإيذاناههنا

أزضحصت<>عحا:بقولهالمعنىهذاواكد،الساعةزلزلةهوللشدة

والتهيؤ،بالقوةلابالفعلترضعالتيالحرضعةالمراد:انفعلم

هذا.غيرموضعلهالمذهبهذاوترجيح

فصل

المضافحكمالمضافاكتساببابمنهذاان:الخامسالمسلك

الشاعر)3":كقول،بالثانيعنهوالاستغناءللحذفصالخاكانإذا،إليه

الخشعوالجيالالمدينةسورتواضعتالزبيرخبراتىلحا

)11

)2(

)3(

3771(،رقموالترمذي،(6؟1)رقمداودوابو،(1!0)6/:.أحيدأخرجه

.(11/152توالحاكم،(261ل!4):!!الاحسانحبانوابن،(6551رقمماجهوابن

علىوالحاكم،جانوابنخزيحةابنوصححه،الترمذيحشقوالحديث

592(.)1/"ةالراية!نصب:انظر.بالوقفالدارقطيوأعله.مسلمشرط

"فقال".ظ(:و)ق

027(.)ص/"."ديوانهلجريراليب
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االاسر)1(:وقال

الواسمالرياحمراعاليهاتسفهمسارماحاهتزتكمامشين

الاخر:وقال

غرورهااوطال،عمهتوإننقفا،انعماءهامعيدةالنفوسبخي

ا"المز":والئاني،المدينةإلىالمضاف"النور":الاولفألث

إلىالمضاف"البغي":والثالثا،)ق/216،!الرياحإلىالمضاف

فرع،والتأنيثاصاسالتذكيرأنمعإليهالمضافلتأنيث،النفوس

غيراإلىلإضافحهالحؤنثتذكيريجوزفلأن،الفرععلىالأصلفخعل

الأصل.على)6(للفرعحمللانه!اولىمؤنث

الشاعر)3(:قوللضاالأولومن

الذممنالقناةصدرشرقتكمااذعتهقدالذيبالأمروتشرق

.القناةإلىلإضافته"الصدر("فأنث

المعنىهذافيحزم،بنمحمدلابيأصحابنابعضوانشدني

يحضرني:لابإسناد

واعجمعمرببينكعحروتراهالذيواحذرما،محلصديفاتجئا

الذممنالقناةضدرشرقتكماوشاهدييرديالسوءصديقفإن

)2(

،3(

فيه:!الرواية754،،)2/"ديوانه":الرمةلذيالبحت

!.....اهتزتكحارويدا،،

إ-الفرع"ححلظ(:و)ع

3"1(.)ص/"شديوانه9للأعشىالجيت

088



)أ":الذبيانيالنابغهقولومنه

الأطانيبعقدقلقتقديركضنضاحيةالحلحبأهلاستغاثتحتى

لبيد)2":قولومنه

إقدامهاعردتهيإذامنهحمادةوكانتوقدمهافحضى

فليسالفصلاءمنواحدغميرا!تضاه!دكانوإنالمسلكوهدا

لكلامفييعرفولاال!ثعر،فيمجيئهيعرفإنحالانهبقوقي؛

فواهوالذي"اصابعهبعض"ذهبت:كقولهمالنادر،إلامنهالفصيح

فكأنه،حقيقةجزؤهوكونه،إليهبالمضافالمضافاتصالشدةههنا

علىالقواذوحمل"،اصابعهمنإصبعاذاوإصب!"ذهبتةقال

بسهل.لي!منهافصحخلافهالذيالمكحور

فصل

المذكورينبأحدالاستغخاءبابمنهذاإد:السادسالمسلك

؛ذكرهعناغنىذكرفإذا،معافيمنومعنىلهتبعالكونهالاخر؛عن

منه.يفهمي!نه

ألمحآ"ايآمنننزذعلهملنشاإن>ةتعالىقولهالوجوهاحدفيومنه

الأعناقماخبرعنفاستغنى4[]الشعراء:أ/(ا-إخضعينلهاأغنقهمفظلت

دلهرو>و!تعالىقولهالوجوهاحدفيومنهاصحابها،ع!بالخبر

يرصو*حىورسولهكل،را-أن!.كل!]الخودة:62[،المعنى:واللهاحقانيرضوه

)11

)21

قيه:الروايةلكن5(0)ص/:يا"ديوانه

تاويبكيرنومطعممنزلفيماطعمتالملحبأهلاسحغاثتحئى

.الأنباكيلابن(055)ص/:لماالحعلقات"شرحأنظرمعلقتهمن
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اهوإرضاؤهإذ،الدهإلىالضميربإعادةفاستغنى4كذلكورسوله

يكونهذافعلىيرضوهحا،:يقولانيحتجفلم،رسولهارضاء

قريبةاللهرحمةوإذ،المحسنينمنقريبالله"إن:الايةفيالأصل

وسوغالموجود،خبرعنالمحذوفبخبرفاستغخىالحخسنين"،من

تعبجؤاكسيإذاحسنمسلكالمسلكإوهذا،المعنىظهورذلك

وهو،الأفهامعلىدقيقالمئزعلطيفامسللثوهوهذا،مناحس!

.القراناسوا!من

الربصفاتمنصفةا!لرحمةان:بهعنهيعبرانينبغيوالذي

لأن!تفارقهلاأ،أظ/158بالموصوفقائمةوالصفة،وتعالىتبارك

1ب()ق/216الصحسثينمنقريبةكانتفإذاموصوفها،تفارقلاالصفة

تبعمثهرحمتهقرببل،منهبالقربأولىالىوتعاتباركفالحوصو!

المحسنين.منوتعالىتباركهولقربه

اهلامنقريبوتعالىتباركاللهاذا،يةاؤلفيتقدموقد

واذ،ذلكسواهدوذكونا،بإجابـهسحؤالهاهلاومن،بإئابتهالإحساذ

ربهمنقربالعبدانكما،عبدهمنالرباقربيقتضيالإحسان

تقربومنذراغا،منهاللهتقربشبزامنهتقربمنوان،بالإحسان

المحسنين،منقريب3وتعالىتباركفالربباعا،نهتقربذراغامنه

التاءحذفففي،رحمتهقربيسشلزماوقربهمثهم،قريبةورححته

قريبتعالىادلهوان،الجليلةالعظيمةالفائدةاهذهعلىتنبحهههنا

:قالولو،رحمتهوقربقربه:القربينيستلزموذلك،المحسنينمن

مخهم،تعالىقربهعلىيدللم"،المحسنينمنقريبةاللهر!مة"إن

الأخص،يستلزملاوالأعم،رحمتهقىبمناخصتعالىقربهلأن

رحمته،قربوهو،الأعماستلزماخصاكانلمافإنه،قربهبخلاف
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منبديعلسزمتضق!وهوشائا؟لهفإن؟المسلكبهذاتستهنفلا

ولاالمعنىهذاقصدالمسلكهذاصاحبأظنوما،الكشابأسرار

عنكافالمحسنينمنتحالىقربهعنالإخبارأنارادوإنما،بهألم

منهم.رحمتهقربعن)1(الإخبار

قيلمااليقمنوهوالمختار،وهو،الايةفيسابعمسلكفهو

وقرب،المحسنينمنوتحالىتباركقرئه-قلتشئتوإنفيها،

كانتفإذاالاخر،عناحدهماينفكلامتلارمان،منهيمرحمته

متلازمينالمعنيانكانوإذا،منهمقريبأيضافهومنهمقىيبةرحمف

منسبحانهقربهبيانفيفكانمنهما)2(،واحدكلإرادةصح

،النفوسمنواسشدعائهالإحسان،علىالشحريضمنالححسنين

وهو،الاطلاقعلىواجلهوأشرفهلهاحأ]غاية[)3"فيهوترغيبها

هوالذيعبدهمنوتعالىتبارلثقربهوهوالعبد،اعطيهعطاءأفضل

وسعادة،القلوبوحياة،العيونولمحرة،الآمالونهاية،الأمانيغاية

استدعاءمن"قريب"إلى"قريبة"عنالعدولفيفكاذكلها،العبد

عليهغلبتمنإلابعدهيتخلفلامافيهالنفوسوترغيبالاحسان

تعالى.باللهإلافوةولا،شقاوته

لاكحاوالمصادر121()ق/لامصدر،الرححةأن:لحامن1المسلك

جدا،ضعيفالمسلكوهذا،تؤنثلاانفحقها،تجمعولاتثخى

!من".وظ(:)ع)1(

)ع(.منساقطهناإلى!ا..أيضا"فهو:قولهمن)2(

"الحخيريةإ.منوالمثبت)ع(ديبينةوغير"بعامة!:النسخفي)3(
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ودخمتى>:كقولهالتأنيثعليهااجرىالرحمةذكرحيثسبحانهاللهفإذ

!او!ولى156[:لاعراف]<يئقونللذبنفسأ!بهاشئحصوسعت

")1(،غضبيسئقتاوكلبت،دحمتي"إنةلمج!ح!1!سولهعنهحكى

حظىالاوالمصاد!مصد!ا،لكونهاالر!مةمن"التاء"احذفكانولو

امنكانماوكذلكمذكهزا،إ،الهسميرعليهايهد!لمفيها،للتأنيث

وفىوفظائرها؟والهمةوالحكمةوالارادةكالقددةبالتاء،الحصادر

الحسلك.هذاايطلانعلىدليلذلكيطلان

فصلا

:سهيئانبهيراد"القريب"إن-:التاسعالحسلك

ا.ليا"قريبة"فلانة:تقول،بالتاءفهذا،والقرابةالثسب:احدهما

فلانة"جلست)2"؟تقول"تاء"،بلاوهذاالمكانقرب:والثاني

وجماعة،الفراءمسلكوهذامتي""قريبة:تقولولامي"،قريحا

فإنهظرفاالعريبلفظكانإذاهوإنحاهذافإن،ضعيفأيضماوهو

اسفاكانإذافأماقريبا"مخيالمرأة"جلست:تقول،قالكمايذكر

فلاهمحضا

فصل)3(

!يهساغحقيقيئغيركانلماالرحمةتانيثانالعاشر؟المسلك

الحسلأاوهذا"،وطلعتالشمس"طلع:تقولكما"التاء"،حذف

)2(

،3(

هريرةأببحديثمن)2751(رقمومسلم)4936(،رقماالبخاريأخرجه

-.كهالله-!ضي

)ظ(.من

ظ(.و)قمنسقط
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ظاهرإلىب()ظ/158الفعلأسندإذايكونإنحاهذافانفاسد،ايفحا

.المؤت

"الشصمن:كقولكالتاءمنفلابدضميرهإلى)1(أسندإذاكأما

فيلان"طالع"؟:تقولولا"طالعة"الشمس:وتقول"،طلعت

سواء.ذلكفيالفعلبمعنىفهيضميرها،الصفة

فصل)2(

بمنزلةوهو،وصفلامصدر"قريئا"أن:عشر[لحاديالمسلك

بالمصدرالمؤنثعنأخبرتإذللانكالتاء"؛دامنفجرد،النقيض

"عدله"":تقولولاعدل""امرأ!:تقولولهذا"التاء"،تلحقهلم

منالمسلكوهذا،ونظائرهوبز"وصد!،وصلا!،،صومو"امرام!

استححالهيعرفلا"القريب")3(فاذ"القريب"،عنقيلماافسد

القريب.لاالقربهووالمصدر،وصفهودهانماأبدا،مصدزا

]فصل[

المذكزفيهمايستويمطلقاوفغولأ!"فعيلاان:عشرلثافي1المسلك

القميس)؟(:امرؤقالكحا،حقيقيغيرأوكانحقيقتا،والمؤنث

الفنفطرالبانةكخرعوبةرخصةزود!برهرهة

)1(

)2(
)3(

)4(

".)ع(:"!له

ظ(1و)قمنسقط

)ع(.من"القريب"فان

)ص/157(.:إ"ديوانه

والرخصه:والرؤدةالجلد،الرقيقةةالبزهرهة

االطريالغضالقضيب
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خصراكروبذيعنتفعرالكلامقطيعالقيامفئور

ايضا)1(:وقال

يشكراابنةالبسباسةولاقريبهاشمامولاامسىإنالويملله

جرير)2،:وقالب()ق/217

تزا!ولاتزو!لاقريبعمبرووأمالحياةاتنفعك

أيضا)3،:جريروقال

صديقوأنتغماها،تكشفائهالوبحينيانحاربلمكأن

ايضا)؟،:وقال

صديقوهن7أعدابأسهمقلوبناارتهنثمالهوىدعون

تلكعنغنيةالمسلكهذاوفي،كثيرةذلكوشواهدقالوا:

والتاويلات.التعسفات

مالكبنعبداللهأبوردهوممنأيضا،ضعيفأالمسلكوهذا

في"فعيلأ"انيريدانإماقائلهلان؟ضعيفالقولهذا(:)فقال

علىالجريمن"فعول((مايستحفهيستحقوغيرهالموضعهذا

هذافي"فعيلأا"انيريدانوإماواحد،بلفطوالمؤلثالمذكر

،1(

)2(

،3(

)؟(

،5(

.(6"/ص):("نهيههـاد"

.(281/أص:(1نهيواد"

.(1؟؟)ص/:("!ديوانهانظر،معمربنلجميلالمتاذوالصواب،الأصولفيكذا

اله:والروايه315(،)ص/:جرير""ديوإن

...............قلونجاا!تصينثمالهوىدعوذ

السنة،الإكليل)مجلةفيمعشو!ة،الايةهذهصن)!ريب،تذكيرفيرسالةفي

الحموز.تحقيقأ(؟90السابعة
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"فعول".علىمحمولخاصةالموضع

"ظريفةفيالتاءالخزامعلىالعربيةأاهللإجماعمردود؟فالأول

يقولواأنعلماؤهماخاجولذلك،ودلالةوزناوأشباههماوشريفة"

كولتم>:وقولى،"2[:]مريمأفي2*أ(بغاوماكانتأقك>:تعالىقولهفي

تلحقهلمفلذلك،فعولعلى"بغوي"اصلان02[::]مريماص؟*<بغحا

كلفطلفطهفصار،كسرةوائضمةياء،الواوبإبدالأعلثمالتاء،

".بغيهاك"لم:فقيلالتاء،للحقتهاصلافعيلاكانولو"فعيل"،

لاماالمرايامن"فعول"على"فعيل"للأنمردود؛ايضاوالثاني

تبغا"فعول"يكونانأولىالحكسيلله،تعايكونأنبهيليق

مختلفانوهما"فعول("على"فعيل"حمليتضمنولأنه"فعيل"؟ل

مجالغةلا"قريحا("فلأنالمعنىوأمافظاهو،اللفطاما،ومعنىلفطا

منفيهلابدو"فعول"قل،وإنقربذيكلبهيوصفلأنه؛فيه

المبالخة.

مبالغةلايةلهيكونأنلابدالمبالخةعلىالذالفإنوايضا

وعالم،وضروب!"ضارببنيتهفتعيو،المبالغةبهيقصاثمفيها،

فيه.مجالغةفلا،كذلكليسو"قريب"،"وعليم

:لوجوهفيهحجةفلاالقيس!امرىءبيتواما

علىجاءولا،صورهكثرتدسلا،لهحكمف!ناد!انهأحط!ا:

واعورالسحاء،وأغيصتالجعير،واسشوقكا"امحححودا،،الاصل

له.حكمفلاكذلككانوما"واحول

للاضافة،التاءحذفاثم،القيامقطيعةأراديكونأن:الثاثي

تعالى:قولهحملوعليه؟وغيرهالفراءعندبحذفهاتجوزفإنها
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ذلكفيالمعروفلانإقامتها؛:اي73[]الأنبياء:(الصهلؤة>وأقامى

:يقاللاكحا،إضافةدوذ"إقام":يقالولا،الاقامةلفطهوإنما

هذهجعلوالأنهم!إقالةفى"إقال".ولا،إرادةفى"إراد"ا()قد!218

إقوام":"إقامة:اصللان؛عينهأو"إفعال"الفعنعوضاالاء

فحذفت4الفانفالتقتالفا،فانقلبب"الفاءإلىالعينحركةفنقلت

حذفهافإن،الإضافةمعإلافلزمتعوضا،بالتاءفجاءواإحداهما،

تاء:اللزومفىومثلهاسحاغا،اخرينوعثدقياشا،قومعندجائز

التاءوجعلتالواو،فحذفت"،وورن"وعدواصلهماوزنة""عدة

الشاعر)أ":كقولأ()!/915للاضافةتحذفوقد.فلزمتمنهاعوضا

وعدواالذيالامرعداواخلفوكوانجردواالببناجدواالخليطإن

قرااللغة!ذهوعلىالتاكا،فحذفالامر،عدةاخلفوك:اي

46[.]الوبهعذرو((لهلاعدواالخروجارادوا"ولوالقراء)2":بعض!

التاء)3"هفحذفعدته:ايبالهاء

؛مفعولبمعنىآ"القيا"قطيع:قولهفي"فعمل"يكوناذةالثالث

بكته،إذا:واقطعهقطعه:يقالأنهحكى"المحكم")4"صاحبلان

:أي،مقطوعبمعثى!ذاعلىفقطيع،القولقظيعفهوهووقطع

وإنللقياس!،مخالفَاليصالتوجيههذاعلىالتاءفحذف،مبهكت

)2(

)3(

)؟(

ضسوبا551(،)2/الصحاح!:9فيالجوهريذكره،الفضلبنالعماسهو.

شرحه.في)4/!28(:عقيلابنشواهدمنوهولزهحر

392(،1/):"!المحتسب:انظر،بهايقرعبدالحلكبنمحمدسمع:نجيابنقال

.(1111/)0:إالحعافيروح11و

11)ق(0منسافطهناإلى"...هذه"وعلى:قوله!!

/1(0)9"1!
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ناذلكعلىفحفه،سرعم!كسريع6قطع:علىمبغيالمحطيعاجعل

بمعخىالذيبفعيلشبهانهإلاالحؤئث،علىجريهعندالتاءيلحقه

.مجراهفأجري،مفعول

المسلبةاصخها،الايةهذهفيمسلةباعشراثنيتمامفهذا

ومحتمل.وواهضعيفثوباقيهاأأ"،والسابعالسادسمنالمركب

لاالمنصفوالفاضل،الدقائقهذهيدركلاوالمقلذوالمبخدىء

الاية،علىالكلاماخرهذاوليكنضعيفها،منقويهاعليهيخفى

اعلم.والله

فائد")2(

تكوناذفإما؟جملةكاذفإن،جملةوإمامفردإماالمبتد!خبر

رابطإلىةحتجلمالمبتد!نفسكانتفإن،غيرهاوالمبتد!نفسحي

".دئه"الحمد)3":قولينحواتحادهحامنأقو!رابطلاإذ،بهيربطها

بالمبخد!يربطهارابطمنفيهافلابدالمبتدإأ؟"؛غيركانتوإن

تامقائمكلالمالجملةلأنالمبخدإ؛عنوانقطاعهااستقلالهايحوهملئلا

يكونانيجوربلضميفىا،يكونأنيتعينلاالرابطوذلك،بنفسه

ذلكألنقوئولاس>ةتعالىكقولهإشارةواسمالأكثر،وهوضميزا،

أولتثلايلنآكذبو(كفروألذيصو>:وقوله[26:]الأعراف<خير

)1(

)2(

)3(

)؟،

."فيه"وباقيهاة(و)ظ،فيها،"وباقيها:()ق

فيبخحوهاالفائدةوهذه)ظ(،منواليثجت)ع(فيوليست"فصل(1،)نى(:

للسهيلي."2؟(-لم)ص/18الفكرإ؟"نخا!ج

"قولك".ظ(.و)ق

)ق(-منيحقطتالحبتدأ"غجركانتأوإد
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.كثيرهونظائره..[01:]الصائدةفى::<الجحممأضخمب

يصئكوتوالذين>:تعالىكقولهالمضمر،مقامقائفاظاهزااسمااو

.[1!0:ف!عرا]ا!-بم%(اتمضلحبنأخرنفحيحلا!افالصلؤةأموأوأفالألكنف

بالسيماق،الاستقلالوعدمالوابط)1(علمإذاالضميرعنيستغنىوقد

الضمير)2"عنالاستغناءيةففيه،الجصلةبعدالتفصيلهذاوباب

ولخالد،درهمانولعمرو،درهملزيد:لهؤلاءلمال":كقولككثيرا

النار"،فيوواحا،الجنةفيواحا"الناس:ومثله"،ثلاثةب()ق/218

درهم،مخه"لؤيد:تقديرهمحمذوفبطرضصيرتقديرإلىبناحاجةولا

أغنىرابطبعدهبالجصلةالمبتد!تفصيلفإنالج!ة"،فيمنهموواحا

بخلافوهذا)3"،"بدرهممنوان"السمن:ومثله.!املهالضميرعن

يحتاجفلذلك،بوجهبينهمارابطلافإذهمسافر((عمرو"ريا.اثقولا

الجصلة.حكمهذا.الاخبارليفيدذلكونحو"حاجته"في:يقولالن

مشتفاكانإذانه:النحاةالسخةعلىاست!وفقدالصفرد؛واما

ضمير،إلىيحتجلمجامداكاذوإنبالصبتدإ،يربطهضميرمنفلابد

بالممثتق.تأويلهيتكلفثوبعضهم

نفسكانلماالمفردالخبر:فنقول،تحريرهمنلابلاموضغوهذا

ابعدالرابطلاشضراطوجهفلأ،يمكنلىابطاعظماتحادهماكاذالحب!تد!

هووانهالمبتدإ.-إلىمسناالخبراذيعرفالمخاطبفإذاصلا،هذا

الرابط،منلابد"إذه:قولهمفيالمخطقيينغلطيعلمهناومن،نفسه

)1(

)2(

)3(

."لربطا"ة،)ع

)ق(.منساقطهناإلى"...علمإذا)ا.قولهمن

)ق(.منساقطهخاإلى.!..الجخةقيمخهم9:قولهصن

098



المعانيتصؤرمنبعيدهومنكلاموهذامظهزا"وامامضمزاإما

الحنطقيينحقفيالعبارةهذهتحمفتنكر!1"ولا،بالألفاظوارتباطها

قوانينعرفمنإلابهذايصدقولالصوزا،الناسأفسدمنفإنهم

والفساد.التخبيطمنفيهاماوعرف،القوم

الضمير،منفيهفلابدمفرذامشمفااسفاالخبركانإنواما

ذالهالجالببلبالمبتد!وبطهالضميرلذلكالجالبليسولكن

مضعر.اوظاهرفاعلمنلهفلابذ،المعنىفيكالفعلالفـخق

فييكونحىضميؤاالفعلفينعلىيدلالذيوما:قميلفإن

لاأب(أظ/95اللفطهذافإن"قائم"زيا:قلتفإذاضميو؟.ثانيه

محضة.دعوىللضميرتحفلهفدعوى،يسمعفيهضمير

عليهوعطفهملهتأكيدهمالضمير:فيهانعلىيدلالذي:قمل

"نفسي،،برفع"نفسهلعميقومزيدا"إنالتأكيد:فيكقولك،منهوإبدالهم

وأمرأتإ<:نج*.طبذاتناراسيضلى>:تعالىكقولهالعطفوفي

وفي"سيصلى"،فيالضميرعلىعطفارفع""امرأتهف؟[3-]المسد:

بدل"علمه"يكونانعلى"،علمهيعجشيزيدا"إن:قولكالبدل

أسفا،فيهالذيالضميركانمفرذاالفـخقكانفإذا،فاعللااشتمال

"هذاهحبوزيذذهب)2""زيا:نحواسفا،اوكانفعلأ

نحو:،الافعالإلاافيضميؤايكونفلا؛والجمعالتثنيةفيوأما

إلاظهر،إذافيهايكوذلافإنهالاسحاء؛فيواما"ويذهبون"يذهبان

الاسمفيفهماوذاهبوذ"أق/9121("ذاهبان:نحوضميؤا،لاعلامة

)1(

)2(

)ق(:لاتستكثر".

".)ق(:"يذهب
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فيداياء"الاسممفيانقلابهماذلكبرهان،اسمانالفعلوفي،حرفان

لزيدين"و"زيدينكادضميزايتحمللافيماينقلبانكما،والجمعالتئنية

تقولكماواحد،لفظعلىلبقياالفعلفي!"هما"ضميزاكاناولو

و"راي!يذهبوذ"،برجاليو"مررتيذهبوذ"،رجال"هؤلاء:الفعلفي

الواو"؛9يتغير!لفنلفلاسواء،التثنيةفيوكذلكيذهون"،رجالأ

دعو!صحةبهذافثبت،الفعلإعرابعلامةوليست،!اعلىلأنها

يظهرلاالحشتقالاسمفيالمستترالضميران:العربعلىالنحاة

التثنيةفييظهرالفعلفيالمستترالضحيروان،جمعولاتثنبةفي

والجمع.

لمالعربلأنأبذا؛هذاعرفلماذكرناهالذي[لدليلولولا

إلا،ونحوههذافيالقدرهذاعنافصحتولا،مشافهةبهذاتشمافهنا

هذهكرائبإلىالموصلومقاصدهالانحائهاوالتتيعكلامهاباستقراء

وحكمها.واسرارهااللغه

اجلهامنالتيالحكمةهيفما،ذلكصحةعرفنافقد:قيلفان

.الأسماء؟فيوحروفا،الأفعالفيضمائرفجعلوهاالموطنينبينفرتموا

أصلهااكانلماالأسحاءان:وهي،بديعةحكمهذلكفي:قيل

إضمار.علامةإلىمنهاإعرابعلامةإلىاحوجكانتالإعراب

فكانت،ضرورةالفاعلمنبدلهايكنولمالجناء،اصلهاوالأفعال

نامع،إعرابعلام!إلىمنهاالفاعلينإضحارعلامةإلىاحوج

ايضا،ااعرابوحرف،وجمعتئنيةعلامةالأسماءفيالعلامةهذه

يحنىلاوهوالمصدر،منمشتقةهيإذتجصعولاتثنىلاوالافعال

علةهذهواحد،يلفظوالكثيرالقليلعلىيدللانه؛يجمعولا

النحا-.
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اولفيتقدم!قدوأدقا،والطفثهذهمنا!محا!رىعلةوفيه

)1(.التعليقهذا

والجمعالتثنيةوعلامة،تجمعولاتثنىلاالافعالانثبتوإذ

يكونو،،إضمارعلامةإ،"والألف"الواويكونفلا،إعرابحروف

)2(-و
وجمعوتحنيهعلامهإلاالضحائر-احتملت-هـإنالاسحماحفي

هيأو،الإعرابمحل؟اي)3(،سيبويهقولعلىإعرابحروف

المفرد،فيالحركاتبمنزلة،وغيرهقطربقولعلىنفسهاالاعراب

.(المبرد)العباسوابيألاخفشقولأ4(علىإعرابدللاو

فصل)6(

كانب()ق/921إذافأما،جملةأومفرداكاناذاالخبرحكمهذا

فإنهوالمجرور،كالظرفخبزا،نفسههووليسالخبر،موقعواقغا

جحلة.هـإمامفردإماوهوللضمير،متحملمشتقمودعواقع

الخبرفيالأصلأنإلىنظزا،مشتقبمفرديقدرونهالنحاةواكحر

قذرفإنماوايضا،للأصلعوافقكذلكفتقديرهمفردا،يكونان

المبتدأ،نفسهوليسوالحجرورالظرففإن،الكلامصحةلضرورة

تزولوهي،الضرورةتقتضيهمابهيحعدىلاللضرورةقذروما

الاصل.خلافانهمععنهمستغنىالجملةفتقديربالمفرد،

)2(

)3(

)4<

)5(

)6(

الفكرإ."نتائجفيالعاشرةالحسألهوانظر51(.-4لا)1/

."او":""التائج

.(13/)1ة!الكتابلا

.()عمنصمقطت

.،أ3!)2/:""الحقتضب:انظر

!42(.-421ص/)6:الفكر!نتائجفيالمسالةأصلانظر
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وأيضالحفرد،فيهيكفيالتعلقوهذا،للتعلققدرفانهوايضا:

عنمدك"أفا:كقولك،الجحلةتقديرفيهيصخلاموضحفييقغفإنه

فإذامفرد،اسمإلايليهالا"أما"فإنفعمرو"الدارفيوامافزيد،

علىالبابليجري،الباقيا()ظ/016فييرجخههنا،المفردتعين

كقولك؟،الموصولصلةفيبوقوعههذاينتقض!ولاواحد،سنن

فيكلامنالان؟الجحلةتقديزيتعينإذالدار"،فيالذي"جاءني

كالصلة،الابوابسائرفيالتقديرفيلاالخبر،بابفيالتقدير

الصلةفيالتقديرفيالجملةتعينمنيلزمولا،والحالوالصفة

المبتدإ.بابفيترجيحهاولاتعئنها

فلمالحسالة،هذهعنعلي)1"أباجنياينالفتحأبووسال

اولى؛ههناالاسمتقدير:لهقالأذمناكثرشافيبجوابيراجعه

اسم.أحوالهأغلبفيالحبتذأخبري!لن

لمجصورلاهناالجار:يقالأنالمسألةهذهعنالغطاءوكشف

اوزماذ،حدثعلىدلماالمحضالفعلإذمحض؛بفعلتعلقه

يكنلم،اللفظفيوجودلهيكنلمفإذا،ببنيتهالزماذعلىودلالته

يدلولابالزماد،لهتعلقلاالجاراذيمالزماذ،علىتدلبنيةله

علىالاسمإلىوجرهالحدثلتقييدوصغهأصلفيهوإنما،عليه

هوالذيوالحدث،بالحدثإلالهتعلقفلا،الإضافةمنماوجه

هولشىوالمبتداالمبتدإ،1خبرلأنهههناتقديرهيمكنلاالمصدر

ويطلالذار"،في2"استقوار!ا"زياالتقدير:يكوذانفبطل،الحدث

ترىالاالدارا"،فياستقر"ريا:التقديريكونأن-تقدمبماايضا-

)1(

)2(

شيخه+الفارسي:اي

."اس!فر"ا:)ف(
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امس(".مناول:او،امسالدا!في"ريا:يقالانيقيحانه

إلايبقلم-والفعلالمصدرإضما!-أعنيالقسمانيطلوإذا

الفاثدتان:)أ"فتصحالفاعلاسمإضمار:وهوالثالثالقسم

فيهويضمرالمبتدإ،عنخبرايكونأن)ق/0122،إحداهما:

المصدر.فيذلكيمكنلاإذ،عليهيعودما

واسم،الحدثمطلوبهإذ،بهال!جارتعلىيصحأن:والثانية

للزمان.لاللحدثمتضمنالفاعل

والمجرورالظرفبعدالاسمارتفاعيصحفلاهذاعرفإذإ)2(

وإنما"،نعت+اوخبيرموضعفيكانوان،فاعلانهعلىبالالستقرا!

"قاثم"بلابالابتداء!يا""قائمةقولكفييرتفغكمابالابتداءيرتفع

بالابخداء"زيد"فارتفاعزيا"،الدار"في:قلبفإذا،للأخفشخلافا

بالاستقرار)4(.لا

قائحارجلاو"!ايت"ابوهقائم"زيد:قلتإذااليس:قلتفإن

معخمذاكاذإذا"قائم("بالاسمفيرتفع"أبوهقائم!برجلو"مررت"أبوه

وااستفهامقبلهكانإذاوكذلك،حالذيأومنعوتأومبتد!على

زيد".قائمو"مازيا"))أقائم:نحو،نفي

بهاقرنفإذا،ومعناهالفعللفظوفيه،مشتقالفاعلاسم:قيل

معنىبهايقوىالتي،ذكرتالتيالقرائنمنقرينةاوالالصتفهامألف

)1(

)2(

)3(

)ظ(:"فتخضح".

جديد.فصلبداية422(أص/"التائجإ.فيهنا

.!"ارتفعت:()ع

يعيش.لابنلا()6/9الحفضل":"شرحانظر
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معهاقرينةلافإنهزيد""قائم:بخلاف،الفعلعملعمل،الفعل

والخسبر.الابتداءمناصلهعلىفحمل،الفعلاعمليعحلأذتقتضي

يعتمداكمااعتحداذاوالمجرورالظرفإن:قلتفهلا:قيلفإن

قلت:فاذا،سيبويهالىمعزفيهوكماالاسميرفعانه،الفاعلسم

"زيا:قلتإذاكحا،نجالظرفمرفوكا"ابوه"كان"ابوهالدارفي"زيد

."ابوقائئم

قلت؟إذاوأئك،سيبويهمذهبهذاانقومتوهمقد:قلت

علىلاعتمادهبالظرفمرفوع"صمزالماأنصقر"معهبرجل"مررث

بمذهبه،ليسهذااذتبينحتىزماناذلكنظنوكناا!وصوف،ا

كلامه،منسيبويهمرادالسيرافيسعيدابوبينوقد،عليهغلطوانه

)1".كتابهفيفراجعهكفايةفيهبماعليهاالغلطوجهوشرح

الفاعلاسمأن:تقدمماالفاعلاسموبينالظرفبينوالفردتى

قوي،قرينهبهاقترنتاواعتحدفاذا،اومعناهالفعللفظوفيهست

فيه،للفعللفطفلاالظر!تواما،الفعلعملفعملفيهالفعليةجانب

القرينةقوهفييكنولم،عليهويدلالفعلبهيتعلقمعنىهوإنما

كانإذاقو!لهفييكنلمكحا،كالفعلتجعلهانعليهايعتمدالتي

الاعتمادب(016)ظ/اجتمعفإذا،كالفعليكوناندريتةدونبهملفوطا

حينئذالاسمعملالفعلم!المشتقاللفظميعالفعللمعنىالمقوي

الفعل.عمل

ا:قلتإذاانك:المسألتينبينالفرقمنب(022)ق/اخرووجه

فيالأبإلىمسخا-محالةلا-فالقيامأيولوه"قائيمبرجل"مررت

كاملا.يطبعولممهجزءطبعمسبويهكتابعلىالسيرأفىشرح)1(
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ومعنى،لفظلهوالكلام"رجل"،علىجارأأ"القفظفيوهو،المعخى

،بعدهماإلىمسندالمعنىوفيقبلةماعلىجاراللفطفي"قائم("ف

الجار،بهيتعلقمعنىهوإنما،كذلكفليسوالمجرورالظرفواما

مبحداأنهفصح،عنهوخبرالحرفوعالاسمإلىمسناالمعنىوذلك

خبر.اونعتموضعفيوالجملة،عنهخبروالمجرور

وقدرتمالخبر،موضعفيالظرفقدمتمإذافيلزمكم:قيلفإن

زيا"،نفسهالدار"فيتجيزوا:أدطالمبتدإ،علىيعودضميرافيه

حمجةهذاوفياحا،يجوزهلاوهذإخولك"(،اجمعوذو"فيها

.بالظرفالاسمرفعانفيبقولهقالولمن،للأخفش

لأنمقدفا؛خبزاالظر!ثكانإذاالمضمرتوكيدقبحإنما:قيل

بالاسممحعلقهوإنماللضمجر،الحاملهوليسالحقيقةفيالظرف

إنه.يقالحتىاللفطفيموجودغيرالاسموذلكللضمير،الحامل

فيفهوبهملفوطايكنلموإذا،المعنىفيمؤخؤاللفظفيمقدم

عليه،دالالمبتد!قبلالمقدموالحجرورالمبتدإ،بعدوالزتبةالحعنى

أجمعون"فيهاقبح:فلذلكء،الشيغيزالشيءعلى)2"والدال

تقديمصحولذلكالمؤكد،علىيتقذملاالتوكيدلأدطالزطونا"!

فيالخبرهوليسالظرفلأنظرفا؛كانإذااسمهاعلى"إن"خبر

فيمقدرموضعهفيمنوفيوالخبربالخبر،متعققهوإنما،الحقيقة

معالمبتد!خبرتقديممنعهفيالخليلاصلينكسرلمولذلك،مكانه

عدلولذلكزيد"الذار"فيتاعني،الكلامفيالنحوهذاكئرة

،.بعده،ما:قولهإلىهنامنسقطثمومجوورإ!"جار)ق(ت)1(

)!(.م!سقطت!والدال،"علجه)؟(
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إلىطلل")1(موحشا"لميةو:رجل"،قائفا"فيها؟قولهمفيسيبويه

فيالذيالضميرمنحالأيجعلها"ولم،النكرةمنالحالجعلان

)2(،منويوهولحالفىالعاملوهوص،النيةفيمؤخرالخبرلانالخبر؛

الظرفأنيبينمماكلهفهذا،الحنويالعامل1علىيتقدملأوالحال

العاملولاللضمير،لحاملولا،الحقيقةفيالخبرهوليسوالمجرور

فاعل.فيولاظرففيولأحالفيلاالأشياء،منشي؟في

انإيصحلمبلفظها،انفردتإذا"الدار"انالمفعولجهةومن

"في("وكذلكللضمير،حاملةولاعاملةولا"ريد"،عنخبزاتكون

ذلك،منشيءفيهايكنلمانفردتلوالجرحروفوسائرو"من("

اعلم.والله،موقعهواقعةوانهاغيرها،الخبرأنوضحفقد

انكالنحاةبعض!عنأ3(الزجاجيحكاهفيماتقولفما:قيلفإن

-الخبر؟مسدسذبهفاعلو"زيد"مبخدأانص"قائضا"ريا"قائم":قلتإدا

افيفاسافهوالنحاةأ()ق/221بعض!جوزهقدكانوإذهذا.قيل

يوجبلاالفعلمنواشتقاقهمحف،اسمالفاعلاسملان؟القياس

يعملإنماولكمنومغرفة"،ومروحةومرقد"مسجد!الفعلعملله

)1(

)2(

)3(

فيسحجويهشواهدمنوهو021(،)2/"ديوانه":عزةلكثهيرمخسوببي!صدر

(1.)2/123:("الكتاب)1

!+خللكأنهيلوحجمم:وعجزه

بعدها.ماوكذا"معخوجمما":["و"النتائج)ق(

القاسمابوإسحاقبنعبدالرحمحنوهو:05(،-)صم!/94"الجمل(":فى

إلىنسبة:والزجاجب)933(.توكيرهالجمل("لاصاحبالعحوكلماالزجاجب

انظرة)321(0تالزجاجالسرجممابنإبراهيمإسحاقأبوابهتخرجالذيشجه

413(.-411)1/)2/لألأ(،الوعاة!:"بغية
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العواملعليهتدخللاموضعفيكانأو،الفعليطلبماتقذمإذا

فيه،الفعلمعنىحينئذفيقوى،والحالوالخبوالنعت:نحواللفظية

و"ذاهب"،الزيدان"قائميحكوا:لمانهمالسماعمنهذاويعضد

الأخفشوجدولو،ذكرناالذيالشرطعلىإلا،العربعنا"إخولك

يكنلمفإذا،وسيبويهالخليلعلىبهلاحتمخواسماعابقولهقالومن

.!إممنوغاباطلأيكونأنبهفاحرمدفوعا؛بالقياسوكانمسموعا

الساعر)1(:قولفيتصنعفما:قلتفإن

مزتالطيرإذالهبيئمقالةملغئاتكفلالهببوخبيز

وفي.بهفاعللهب"و"نو،مبتد"خبير"انفيصريحفهذا

الاخرأ2،:قول

يالاقال:المثوبالداعيإذامنكمالناسعندنحنفخير

ولم،قائفهيعرفلاوندرتهشذوذهفعلىالأولالبيتاما:قلت

فإنهكذلككانوما،بهاستسهدواوأئمتهمالنحاةمتقدميأنيعرف

لاحتمل،العربعندحجةقائلهأنصخلوأنهعلى،باتفاقبهيحتجلا

له!ببني"كل:وأصله،لهببعيإلىمضافامحذوفاالمبتدأيكودنأن

ئم)3"،التعليقأولفيتقدمكمابالمفردعنهايخبرو"كل"خبير((

)1(

)2(

)3(

ابنلدهوقد،المؤلفذكركمايعينولمطيءمنلرجلمنسوبالشاهدهذا

)2؟(.!قم:شرحهفيعقيلوابن،كتجهمنعددفيهشام

الضجي.!سعودبنزهير:هو

375(و؟/)1/276و"الخصائص(21:1(،)ص/ريد":ابى"نوادر:انظر

؟91(.)1/:شرحهفيعقلابنوإنثده

.)1/376(
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إعرابه.فاستحقمقامهإليهالحضافواقامالحضافحذف

قوله:وهوالبيتعجزالعمومإرادةعلىويدذ

...لهبيئمقالة!لغئاتأفلا...

خبيرلهببننمنواحدكلانالكلامهذايعطيكيفترىافلا

)1"01لهبيمقالةتلغفلا

إذالتفضيلافعللأناصلا؛فيهمتعلقفلاالثانيالبي!توكذلك

حال،كلعلىمفرذاكانبمنمقترنا،اوكانكيرهعنخبراوقع

")2".العمرينمنخير"الزيدون؟نحو

فصل)3،

وا،قبلهماعلىاعتمدإذاالفاعلاسمفيفيجوزهذا؛ثبتإذا

:وجهانمرفوعاسموبعدهللفعلمقتضجةقرينةمعهكان

يكونوأنمبخدأ،بعدهلاسمومقدما،خبرايكونان؟احدها

قائمو"ماريد"،"اقائئمنحو:به)4".فاعلبعدهواليوفوعمبتدأ

مسائل:ئلاثفيوذلك،ذلكمنمانعيمنعان!إلا،ونحوهعمرو"

يكونانفيهيحعينهذافإن"أخواهقائم"زيا:قولكاحدها.

)1(

ك!)2

)3(

)4<

الخقديمعلىنححلهباتا2(لا)ص/3القطر":"شرحفيهشامابنوأجاب

للجماعة،يستعصلقدفعيلالأن؛خبرهاخبجر"وا،مخد!لهب)بوفوالأخير،

.[4/]التحريم6!ظهإ"خذلكوالملي!بعد):تعالىكقوله

)1/921(.(":الطبيبلم)مغنيفيبهأجابماوانظر

مهمة.هخارياداتمع426(-425ع/):الفكرأدانشائجوانظر)ق(،فيلحست

01(!قمن
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و"قائم"مبتدأ"اخوأه"جمونانيجوزولا"،"قائمبفاعلأ"اخواه"

الحطابقة.لعدمالخبر؟

علىفجهيتعتنهذافإناخ!ا"((،قائماذ"زيا:قولكتالحانية

والفاعلالفعلبابمنكانولووخبزا،مبتدأجمونانالأفصبح

".اخ!اه"قام:تقولكحا"احواة"قائم:لقلت

كانإذاهو"قائئمو"!يا"،إليهانتقائثم"زيد:قولك:الثالئة

الضميرلأنوخبرا؛مبتدأإ،يكوذ،هذافإذمنفصلا،ضحيزاالفاعل

لمإذافاعلايكوذاإنحابعاهله،اتصالهمعفاعلايكلونلاالمنفصك

هو("."الضاربه:ونحوانت((إلاقائ!؟1("ما:نحواتصالهيمكن

مخرجى"او:المبعثحديثفي!فقولههذا؛عرفتفإذا

مبخدا)3"؟و"هم"مقدفا،خبزايكونانيتعين"مخرجي"2"؟هم"

"مخرجوذ:اصلهوكان"مخرجي")4"تشديدعلىاتفقتالروايةلان

الجمع!نونفسقطبالياء،إلى"محرجون"وأضيفاللامفحذفلي"

والياء،الواوفاجتمعت"،"مخرج!ي")فصار:للاضافةتسقطلأنها

احدهحافأدكممثلاذ،!ضاد)6"ياءالواوفقلبت،ساكنمنهماوالسابق

"مخرجي(".فجاء:الاخرفي

للضميررافعةههناالصفةانولوومكرمي"،"ضاربي:ومثله

)1(

)2(

)3<

)4<

)5(

)6(

"قام".ق(:و)ع

.-عنهااللهرضي-عائ!ةحديثمن(016)!قمومسلم،>3(رقمالجخاريأخرجه

)1/36(.":الباريأ)فتحوانظر

)ظ(.منساقطهاإلى.!..صخرج!،"هم:قولهمن

تحريف.وكلاهحا""مخرجوفي:(و)ق!لى"!خرج!ن:()ع

."فصارا":()ق
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:تمولكما،بالتخفيفهم"؟مخرجي"او:يقالوكان،مفردةلكانت

بالتشديد،""اضاربيئ؟لقلتوخبرامبتدأجعلتهولو"؟إخوئك"اضاربي

اعلم.والله

الفاعللأذإلا؛ليسالتشديدتعين"بمخرجيهم"ما:قلتفإن

لاوالفاكل.والفاعلالفعلبابمنالمسألةلكانتخففتفلو،يتقدملا

.تقدمكماالوجهانلكجازالضميراخرتوان،عاملهيتقدم

فصل)1،

علىليس")2"الجثثعناخبازاتكونلاالؤمان"ظروف:قولهم

الؤمانأن:والعلة،ذلكمنعفيالعلةمنايعرفلفصيلفيهبل،إطلاقه

حوادثهمتقييدإلىمحتاجينوكانوا،الحوادثاوقاتعنعبارةكانلما

كما،والمخاطبالمتكلمعندمعلومةتقارنهابازمنةوتأريخها

حركال!وتعالىسبحانهاللهجعل)3(فيها،تقعالتيبالاماكنيقدرونها

والشهوروالنهارالليلمنبسببهمايحدثاوماوالقمر،الشمس

وتأريخهاافعالهاحوادثمقاديرالعبادبهيعلممعيارا،والاعوام

والاجاراتاكالعدد،الآجالفىذلكإلىحاجتهملشدةومعيارها،

وغيرها،والصيامالحجمواقيتومعرفة،المؤجلةوالديونوالسلم

اوالحياةللأفعالومعياراوتقييذاتأريخاوالقمرالشصسحركهيفصارت

ذلك.وكيووالمولد،والحوت

االحادثمقارنة،لحادثحادثمقارنةعنعبارةإدافالزماذ

)؟(

)3(

(.8؟لم-6؟4ع/)الفكرأ:"نتائج:وانظر."فائدة":و)ق((،)ظفيليست

6101(/)1ة"و"الإنصاف،8؟(/)1:"و"اللمع،5(5)!ى/:(الجحللاانطر

ا"جعطه".وع(:!ظ
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ومعيا!االعبادحركاتمنللحادثأأ"العلويةالحركةمن)ق/1222(

مقداربهيعلمومعيارمكياللأثهظرفا؛النحاةسماهولهذاله)2"،

،وقصرهوطوله،وبعدهوقربه،وتأخرهوتقذمهوالفعل)3"الحركة

ودواول.وانقطاعه

حركةمنالمعلومالحادثذلكقارنفعلكاذلنبرتفإذا

الأصلفيوهووقتا،فسميبهويقيدلهيوقتوالقمر،الشمس

نأأمكنلوحتى،وقذرتهحددتهإذااوقتهط؟":الشيءوقت:مصدر

الزماذغيرالحوادثب()ظ/161منالفعليقارذبماولؤرخيعيد

قدومو"عندلأمير!"،خروجعندداقمتنحو؟الزماذ،عناستغنى

ومحرفتهعلمهيشتركلاذلكلكن"،فلانموتو"عند"،الحاج

معيطردولا،ونحوهرمضاذوشهرالجمعةيوممعرفةفيكالاشتراك

خروج"عند:قولكفإن،الحقيقةفيبالزمانوتاريختوقيحتأيضاانه

ولكن،والأزمنةالاوقاتهذهيهتريدإنما"الحاجوقدومالأمير

والسنةكالشهرالزماذاجزاءهيإنما"المخا!بين)جحيععندالمعلوم

ذلك.وأبحاضواليوم

،1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لاذغدا"؛وعمرواليوم"زيد:لقولكمعنىفلاهذاعرفوإذا

.!""الصعلومة:،)ف

]لسالكين":ودامدارج562(،)1/دا:الج!ميةتلبيسبيان9:تعريفهفيوانظر

.،3/133(

)ظ(.منساقط!ناإلى."..للحادث"الحلوية:قولهمن

"اللساذإ::انظريعد،وعدبابمن،تقئهووقته،ئوفتهالشيءوفت:يقال

.)2/701(

!المتخاطين[(.)ع(:
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تأريخهاوإلىيقارنهابماتقيطهاإلىفتحئاجبأحداثليستالجحث

الذيبالحدثلتقحيدهمعئىفلابحدثليس!فمامع!ا،يحدثبما

الزماذ.هو

حادثا،ايف!افهو،ووجودهاالجثةحدوثأردتفإذاهذاوعلى

"نحن:تقولمدتها،يسسعالزمانكانإذابالزمانعنهيخبرانفيجوز

و"الامامالخانية"(،الحائةفيالاوزاعيو"كاذالحامنة"،المائةفي

هذا.ونحوالثالة"،المائةفياحمد

إلىبكحاجةولا،صح"الهلال"الليلة:قلتفإذاهذاوعلى

ذلكهلالحدوثالمرادفإن"،الهلالطلوع"الليلةإضمارتكلف

أيار"في"الورد:تقولوكذلك،الأحداثمجرىفجرندالشهر،

الشاعر)1":قولومنهوكذا("كذاشهرفي"الرطب:وتقول

وتنتجونهقوميلنخهتحوونهنعمعامأكل

ا:تكلفإلىحاجةولا"عشرةأريعليلة"الدر:قولكومحله

))أفي:سألكإذاالسائللأنالتقدير؛هذايصحلابلالبدر(1،"طلوع

انماوإيجهئه،لاهوإذ،الطلوععنيسألكلمفإنهالبدرإ"وقت

تريد"عشرةاربعليلةأ)هو؟فقولك،ونفسهالبدرذاتعنيسألك

فتأ!له.،طلوعهليلةلابدراكونهليلههيعشرةاربعليلهان،به

يسعالزمانيكونحتىالاس!دمالهذايسوغفلاطذاوعلى

كانفلومعخاه،فيالتنوالجثةب()ق/222الحدل!منبهقيذتهما

!ماقليكونلاالوقتلأن؟بهالتقي!ايحزلمذلكمناضيقالزمان

وهوص،الحارثبخصي!بنلقيس)1/لأ.4(!الخزانة!:فيالبغداديلسبه)1(

6201()1/ت""الإنصاففيالأنباريابنوأنشده65(،)1/:سيجويهشواهد
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"نحن:تقولأنصحوإن"السبتيومفي"نحن:تقولفلا،المؤقت

:وتقولالخميص"يومفي"الححاج:تقولولا"الامنةالمائةفي

أعلم.والله"أميةدنيزمنفي"الححاج

فصل)1،

ئنذرهئملتمأتمءأنذرتالمسوآ"علئهؤكفروألذيتأن>:وجلعزقوله

أشتغفزتعلتهصسوأكل>:تعالىوقوله6[،.البقرة1<ا-إ-!يؤمنوذلا

علت!>سوا":تعالىوقوله6[،:]المخاففون<التمدتتمخغفرلئماتملهض

علىإعرابهشكلمما[391؟]ا!عراف39!أ(أشضصحتوتاتمأدعوتموهم

ذلك.فيأقوالهمواختلفت،العربيةفحول

وصفالاستواء،بمعنىاسم"سواء"الكشاف")2(:صاحبفقال

سواءأ!ؤتعالوا!لى>:تعالىقولهومنهبالمصادر،يوصفكمابه

سو!أيآمبا!بعةكث>:تعالىوقوله64[،ةعحران]ال(ثربئنكؤبتنخا

خبرانهعلىوارتفاعه،مستوية:بمعنى15[:]فصلت؟*في*!<للسايين

)3(.صسبرص

الفاعلية،علىرعموضعفي!يلنذرهم"لمأمو"انذرت!م"إن"د

:تقولكماوعدمه((،إنذاركعلحهممسخوكفرواالذين"إن:قيلكأنه

لمام"انذرتهم:يكوناو)4"عمها"،وابناخوهمختصمزيدا"إن

"سواء:بمعنىمقدفا،خبرا"و"سواالابخداء،موضعفي"تنذرهم

"إن(".دخبروالجملة"،وعدمهإنذاركعلحهم

)2(

)3(

)4(

،!وجلعز"قولهمنبدلا"إفائدة:(و)ق،()ظفيليست

.بعدها(وصا-428>!ى/

(1/25-)26.

".به"الحرتفع.""الكشاففي

"."الكشافمنوالححجت(او":الأصولفي
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الإخبارصحنمكبف،عنهمخبرلاخبرأبذاالفعل:قلت"فإذ:قال

؟.الكلامهدافيعنه

جانبإلىاللفظجانبفيهالحهجورالكلامجنرمنهو:قلت

المعانيمعكلامهممنمواضعفييميلوذالعربوجدناوقد،الحعنى

:معناه"اللجنوتشربالسمكتأكل"لا:قولهمذلكمنبخنا،ملا

علىاللفظظاهركاذوان،اللبنوشربالسمكاكلمنكيكنلا

مجرداتاذوأئم((و"الهمزة،الفعلعلىالاسمعطفمنيصحلاما

)1(
راسا.الاستفهاممعنىعخهماانسلخوقدالاستواكا،بحعنى

علىجرىكحا،الاستفهامحرفعلىهذاجرى:سيبويهقال

ذأ:يعني،"العصابةاسلنااغفر"اللهمةقولكفيالنداءحرف

علىجركاذاكانكما،استفهامولاالاستفهامصورةعلىجرىهذا

المستف!معلمفياسحواؤهماالاسخواء:ومعنىنداء،ولاالنداءصورة

!اماالانذازإما؟كائنالامرينأ()ظ/162احداذعلمقدلأنهعنهما؛

معين.غيربعلممعلوموكلاهما،بعينهلاولكن،عدمه

ذكرهماعلىاعترضوقد،الشحاةمنطائفة4وقوقولههذا:قلت

:تقولاذدوذ"قعدتاماقصت"سوام!:يجيزاذبهالقائليلزمبانه

و"متفقاذجلس((امزيااذهب"سياذ:يجيزوانه"،عليكأو"علي

فييجوزلامماهذانحوكاذوماقعد"،()دتى/223امرئااقام

هذا.علىمنطجققدروهالذيالحقديرلأذاحد؛عن!وجمماولاالكلام

الاسخفهاميةوالجحلةمبتدا،ههنا"سوا!")2(!اخرىطائفةوقالت

)1(

،2(

."أ"لمعخى:""الكنشاف

الفارسي.على،بي02(0)1/:،"الحجة:أنظر
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لأذ؟جمرة"سواء(1كاذوإنهذا،قالواوانماالخبر،موضعفي

الفاعل،موضعفيولاأبدا،ال!ميتداموضعفيتكونلاالحمل

يعوذضسحجرمنفيهافلابدخبزاوقعبإذاالجحلةاذ:عليهموأورد

عنفأجابواههنا؟"لمواء"علىالعائدالضميرفأينالمبتدأ،على

لأنخبر؛المعنىفيفهواللفطفيمبتدأكان!إذ"سوا!"بأذهذا:

منيعوداذيلزمولا:قالوا(،وتركهمالمنذارعليهم"سوا:المعنى

دوذالمعنىفينجرا"سواء("كانفلماالخبر،علىضميرالمبتدا

المعنى.روعياللفط

"ضربي"علىيعدلمفإنهقائضا(1،ريدا"ضربى:قولهمهذاونطير

واريذا"اضرب:معناهلانالخبر؛مسدسذتالتيالحالمنضسحجر

معناهفيهومافكذلكضمير،عليهيعودلاوالفعلزيدا("ضربت

وقوته.

الخبر،مسذسذوإن"أخوك":لالناخوك"(؛"أقائم:ايضاونظيره

)ا"،للفاعلالوافعالفعلمعنىمح!ناهو"قائم((،المعنىفيفاعلىفإنه

إلىاللفطجانبفيهوهجرالمواضعهذهفيالمعانىهذهفرؤعيت

والمبتدالفظا،للرفعمقحضئاالابتداءحكموبقي،المعنىجانب

يعدفطمالمعنىلذلكفحكمالابتداء،معنىيخالفلمعنىمتضمن

فارتفع.الابتداءبحكمال!مبتداللفطوحكمضمير،اللفظعلى

الاعتراف-بعدعطحهواعترض،الأخرىالطائفةهذهقولفهذا

قرنتهحتى"سواء"فيهذابمثلتنطقلمالعرببأن-:ودولهبخسنه

وسواءعليكمولصواءعليهم"سواب:نحو"على"بالمجروربالضمير

"للفعل،.وق(:)ع)1(
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ما"على("بقردسواء)1""سواء"،فياصلوهاماطردوافإنعلي"،

سريتتنوافلم"على"ببالمقرونخصوهوإن،كذلكفليسيقرنلم

بذلك.اختصاصه

كانت"لما-:لفطهوهذا)2(السهيلي-منهمثالثةطائفةوقالت

"شبهاذ"،و،"مثلان"ولا:"قعدتاماقصت"لصتتاذةتقول،العرب

البحثوجب"على"بالصجرورمع"سواء"ديإلاذلكيقولونولا

المساواةوعن،الكلامهذافيالقوممقصدوع!ذلكفيالسزع!

الموصوفيناالاسمينمنهيالصفاتايوفيهي؟شي؟أيبين

عدمفيتساوهوإنماومقصود"الكلاممعنىفوجطنابالتساوجمما؟

فياالصساواةارادواولوإنذار،تركاوانذاراوقعوداوبقيايمالحبالاة

كحاوالشخوصى"المقامة"سواءلقالوا:الذاتفيموجودةصفة

(ب)ق/223يعثي("و"ملانو"سياذ"وعمرو"،ريا"سواء:يقولون

عدمفيامرينبينتسوبداناردتفإذالذاتهما،صفةفياستواءهما

أ3"،عليكوخفا،عليكهاناقدوانهمالهما،الالتفاتوتركالحبالاة

ماافعلأباليئ"لا:تقولكحا"،يفعللمامافعلعلي"سواء:قلت

تلغىالقلبوافعال،القلبافعالمنفعلالحبالاةلأن"؛يفعللم

"لاةتقول،باللامالمؤكدةاوعنهاالمستفهمالجملبعدهاوقدتإذا

تلغىلاولكنريا"،ليقومنعلصتو"قدقعد"،امريااقامادري

فخكون،الحعنىفياواللفطفيفاعلهايذكرحتىالقلبيةالأفعالهذه

بالعلم.المفعولمو!فيحينئذ

)11

)2(

)3(

)ظ(.من

.تقدمكماالفكر"نظئج9فيئ

)ق(.مسساتطتعيك!"وخفا
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:قالئم

)1(فصل

واوعليكمو"علياللفط،فيمبتدا"سواء"فهذائبتفإذا

من)2"المضمونالحعنىفيفاعلوهواللفط،فيمجرور"عليهم

وفيا!لالي"،"لا:مف!قيعلي""سوا!:قولكاذ،الكلاممقصود

المعنى؟في"على"بالمجرورهوالفاعلالضميروذلك،فاعل"أبالي"

لمبهماتباللمفإذا،المبالأةعدمفيعليكأستوياإنماالأمرينلأن

"لا:فلتفكأنكتلتفتلمواذاب،16)ظ/آإليهما،بملبكتلتفت

".قعدتاماقمتادري

من)3"لفعلالمفعولمعنىفيالاستفهاميةالج!ملةصارتفلحا

ذإقبلها؟ماعلىيعودضميرفيهايكونانيلؤملم،القلبافعال

مكيعودوكيففيها،يعملفعلمعنىإلأالحفيقةفيقبلهالجس

قويما"وعليكم"علي:قولكولولا؟!عاملهعلىضميرالمفعول

صاربهالجارتعلقلماولكن،الجملةفيعملولا،المعنىذلك

الحعنى،فيالفاعلهوالمجروروصاريه،المنطوقحكمفي

".وبالحت،ودريت،"علحت:فيكالفاعلى

("غرابصوتصوت"له:قولهمفيالمجرورصاركيفترىالا

فنصبت"يصوت(1:بنطقتكأنكحتى،يصوتفيالفاعلبمنزلة

(".لذلككراب"صوت

)1(

)2(

)3(

داظئدة".و)ق(ة043(.)ص/ةالفكر""نتائج

في"."المت!ن:"الن!الإ(

"بفعل".:"الن!الا(
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الأنالحصام"؛"نوح:رفعت"الحمامنوحئوح"عليه:قلتوإذ

كانكما،يئوحالذيالفاعلهوليحب!"على"بالمخفوضالضمير

"سواءفيالمجروروكذلك"،كرابصوتصوب"له:قولكفي

إذايفتفتوذ"؛ولايبالوذ"لاقولك!:فيالذيالفاعلهو"عليهم

غيريويالاوالمتكلم،والالتفاتالمبالاةعدمفيهيإنحاالمساواة

ا"،مقصوذةمفعولةوالمبا،!مذكوراالفاعلفصار،بوجههذا

لها".مفعولأالاستفهاميةالجملةفوقعت

تعالىةقوله-بالقذةالقذة-حذوالحسألةهذه"ونطير:قال

فعل:"بدا"ف3[ه:]يوسفلايمجنهو<لأيترأو(مابعدمنلهم!بداثص>

فىتكونالاباللامالمؤكدةوالجملة،فاعلمنلهفلابد،ماض

]او"علصت"بالمفعولموضعفيتكونوإنحاابدا،فاعلمو!ع

أ(22)ق/لحيكنلم!ان،[)2(المفعولموضعفيههنافهي"علموا"

"بدا"::قولهلان؛معناهفيهومااللفظففي"علموا":اللفظفي

للعين.لاللقلبظهر

هو"لهم":قولهمنوالمجرور،علمفقدللقلبالشيءظهروإذا

المؤكدةالجملةعلىمقدفاوفاعلهالعلممعنىحصلفلما،الفاعل

ليقومن"علحت:تقولكما،العلملذلكمفعولأالجملةصارت،باللام

،ملغاةالقلبافعالقبلهمايكونالاستفهاموالفالابتداءولامريا"،

فيالاستفهاميةالجملة)3"وقعت<،أسدذتهخ5س!أ"علئهض>!فذلك

ذلكبيانتقدمكما،فاعلهوبعدالقلبأفعالمنفعلبعدالمعنى

)1(

،2(

)3(

،.متصورةأصعقولة:!"النخائج

"."النخائجمنبيخهماما

.""دفعت:)ظ(
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الفاعل،هو"يبالون":فيفالواوئبالون""لا:بقولكقدرناهحين

الحعخى.فيالفاعلهو"عليهم"فيوالضحير

الحعخىلأدنالجر؛حروفبينمن"على"باختصكيفترىألا

اخفوصارا،الأمرانعليكهانفقدالمبالاةعدمإلىيرجعكانإذا

صحيحة،الحعانيتجدفتأملهإليهما،ويلتفتيباليهمالامنعلىشيء

الوجيز.اللفطهذاتحتمزدحمةكخيرةوالفوائد

الأصولعليهمتناقصمتحتىالأفهاممنكثيرعنهنبتفلدلك

ألزموها)1"،التيالاعتراضاتعنالجوابفيواضطربواأصلوها،التي

هذهوسمانة)2(وإعجازهاالاياتهذهفوائدمنعنهمغابمامع

إيجازها.علىالكلمات

:قالثم

"فصل)3(

محض؟!خبروالكلامالجملةهذهفيالاستفهامبالما:قيلفإن

"اقام:قلتف!ذا،التسويةمعنىيعطي"ام"معالاسخفهامقلنا:

مقنع.فيهجوال!فهذا.علمكفيبينهماسويتفقدقعد"؟امزيا

يخلعلمآالاستقهاألف:تقولفأنالجوابفيالتحقيقواما

مأزيدأقام"علمت:معناهوانما،عنهعزلتولا،لهوضعبمامنها

بهذاعنهوأستفهم،القولهذافيهأقولكنتماعلمت:أيقعد"،

"اتزموها(".ظ(تو)ع)1(

.!"وسمات:()ع)2(

432(.ص/أالنتائج!:9:وانظر)ق(،فيداض)3(
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مستفهضاكاذمااذالمخاطبليعلم،كانكمااالكلامفحكيت،اللفظ

:تقولئم،فاعللأنهفترفعهزيد(""قام:تقولكما،معلولمعنه

علىمحكيةالجملةوتبقىكانأأ(،كماالكلامفيبقىريد((قام"ما

الذيفهوالمخاطبعندمتوهماخبزاكاذماأنأ2!علىلتدللفطها

ذكرها.يطولنظائرولهذا،النفيبحرفنفي

الوايبالملما6[،:]البقرة(ءأنذرتهغعليهضسوآك>:قولهفكذلك

حكمفيصارشيءمنهقلوبهمفيدخلولا،نفعهمولابالإنذار

كماالتسويةالفالألفتسمىفلا،يكنلماماكان،عنهالصستفهم

ولملهوضعتالذيبالمعنى،الاستفهامالفولكن،بعضهمفعل

عنه".تزل

اعنيب،)ق/224الماضيبلفظجاءفلم:إقيل"فإذقال)3(.ثم

ا<أ.؟9صسصوتأشصأم11(63)!/أدعوتموهئم>وكذلك<ءانذدتهخ>

ولااالحالبلفطيجيءولمقعد("؟امزياو"أقام391[،]الأعراف:

؟.المستقبل

وجهين:منفالجواب

ا]بعده[)4"يقعوالشرط،الشرطمعنىالكلامفياذاحدهحا؟

وههناقمت("،غدازياقام"إذ:تقولالحاضي،بلفظالمستقبل

اباله"لمقعداوزيدقام"إذ:قلبكأنك،المعنىذلكيتقدر

)ظ(.منساقطهناإلى.؟..المخاطب"لععلم:قولهم!)1(

(."الائجم!والتصويب"أنهأةالأصولفى)2(

.!"فصل؟هعا!"الن!ائجفي)3(

.بعد""ةالاصول(4)
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الحاضي.بلمظجاءفلذلكم!تنذرهم"لمامانذرتهمإذالةوميحتفعو"،

القفط،فيمنهقريماولكنههذا)1"؟غيرقولأالفارسيقالوقد

يخرالاستف!املأنللجزاء؟التي"إن"تضارعالاستفهامالفإنةقال

العبارةوهذه،المشروطعدمإذابحاصلليسالسرطاذكما،واجب

اسبه.لكانقدمناهالذيالمعنىراجولو،ذكرهايطولوجوهمنفاسدة

الاس!قجاليطلبالسرطمعنىلانايضا؛مدخولتيانهعلى

سوا">و،<عؤنموهئمأ>سوا!عليهم:وقوله،والماضيالحالدونخاصة

المبالاةعدمفيالمساواةبل،تحتمبالاسشقجاللا(ءأنذرقهمعلئهض

بعديقغولا،الحالفعلفياظهرهيبل،حالكلفيموجودة

بوجه.حالفعلالشرطحرف

الفكر")2("نتائجفيأصلناقد:نقولانالجوابفيوالخحقجق

كونعلىليدلإلامضافاالمصدرمنيشتقلمالفعلانوهواصلأ،

ولم)3"-إلجهمضافاالمصدزكانالذيالفاعلاعني-عنهمخبزاا،سم

منالحدثاحواللاختلافإلاالمصدرمناشتقبعدماابنيتهتختلف

بزمانالحدثئقيدلاانالمتكلمقصدكانفإناسخقجالا،اومضيئ

بلفطمطلقا(فليجعلهالممضيحالادوناسخقبالبحالولا،زماندودن

إلىواقرباللتانعلىاخفليكونفيه،زوائدلاالذيالماضي

لاحماافعلة"لا:يقولونانهمترىالا،منهالمستقالحدبلفظ

غيرمطلقةمدةارادوالماخاصةالماضيبلفظطائر"(،طارومابردلم

)2(

)3(

)41

سي.رللفا(302-1/202)ت"لحجةا"نظوأ

66(.)ص/،:"النتائجفي)01(رقمالمسألةانظر

"الائج".ع!والمحبتالواو،بدوذ"لم":الأصههـلفي

،.النتائجةمنوالمثت،يجعله"بل:الأصولفى
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الطائروطيراذالبرقلوحمدةفيالمثيءاهذايفعللاوأنه،مقيدة

استقبالأيريدونلالانهمالحاضي؛لفظيجاوزوافلم،ذلكونحو

.الخصوصعلىحالأولا

.؟الماضيبلفظجاءفكيفماصئا،ايضايريدوذولا:قلتفإذ

قوله:انعلىفدل،افعلهولااكلمهلا:معهقرذقد0قلنا

مقارنةيريدإنما،وانقطعانقضىقدلوخابهيريدالابرق"لاح"ما

،والدوامالإطلاقعلىالمذةفيالاخرللفعل>ق/225"المنفيالفعل

تركانهغير،خاصةاللوحمعنىإلابرق("لاح"ما:قولهفيفليس

ولمهسذااردتفمتى،تقدمكصاعنهمخبزاالبرقليكوذالحصدرلفظ

واولى.احقأأ(الحاضيفلفظبزماذتقييذاترذ

اضاف6[:]البقرة(نذدلهتمء>سوآ"علنهص:تعالىقولهوكدلك

ليدلالفعلالانذارمنفاستق،بهعنهالمخبواالمخاطبإلىالإنذار

لأنه؛الحاضيبلفظالفعلوتركالإنذار،فاعلالمخاطبانعلى

فيهمولايبالوذولابهذايبالوالمالقوموان،1كلهالزماذفيمطلق

المرادليسإذ؛معنىالاربعالزوائدلإدخاليكنفلم،مبالاةحال

.بحالتخصيصهولابوقتالفعلتقييد

.بالانقطاعيخصصهالحاضيلفظ:قلتفإذ

الجوابعنيغنيماقدمناهوفيما(()2"،امراةحديثين"حدث:قطنا

فيهمالصفةهذهثبوتمن<ءأنذدتهم>سوا"علئ!:قولهفيمامع

كلاماك"،اوئوباك"س!واء:تقولفلا،المالوفيالحالفيوحصولها

)1<

)2(

."اخف!:"ئجلنتاا"و(قأ

291(110/:"الأمثالإمجحعانظر
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تنفيالقريخةفهذه،مختلفانالانوهحا؟مضىفيماالاستواءكانإذا

قولك:فيالحاللفظكانكما،الحضيلفطفيجموهمالذيالانقطاع

فيالمتوهمالانقظاعينفي"،والارضال!مواتدامتمااكلمه"لا

)1(الحديثبقي،الأربغالزوائدوانتف،الانقظاعانتفىوإذا،"دام"

صحيخا.تجدههذافنالجميعا،المسألتينفيمقيدغيومطلفا

فصل!2،

المثحانيةواوعلىلكلام1

وقد،مستقيمدليلعليهليس،للثمانيةتاتيالواوان:قولهم

واحدا:واحداعليهافلنتكلممواضعفيذلكذكروا

لمحمدونافئدودنىنئون>:تعال!قوله:الأولالحوصع

والاهونادروفلأصروقالمتسجدودتالز!عولنىألمئجوت

الثمانيةواو"والناهون"فيالواوفقيلأ[12:]الوبةر(!عن

أخر:وجوفاالايةفيوذكر،السبعةالاوصافاستيفاءبعدلمجيئها

ويترك،بعضهيعطفأن!3(الكلامفيالتمتنمنهذاانمنها:

بعفلا.عطف

صفاتالصفتينأب()ظ/63هاتحنقبلالتيالصفاتانومنها:

بالغيرمتعئقتانممتعذيتانالصفتانوهاتان،بالعاملمتعلقةلارمة

بالعطف.قبلهحاعمافقطعتا

دا!"النتائجمن!المئبت"الحدث":ألاصول(1)

علىالكلاماستيفاءفيالمؤلفوإحالة)2/664(،الكتابفيتقدمماانظر)2(

.(94)!ى/:داالارواححادي9وانظر،المكيئ"الفتح9كتابهعلىالثمانيةواو

)ع(.فيليست)3(
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المتقدمةبالصفاتالموصوفينانعلىالتنبيهالمرادانومنها:

المنكر(.عنوالناهونبالمعروف)الامرونهم

ب()ق/225:فيهايقالماواحسن،سديدةغيرالأجوبةهذهوكل

العطفحرفبينهايتوسطفتارةالتعداد،مقامفيذكرتإذاالصفاتإن

وتارةبمفردها،صفةكلذكرالمرادبأنوللإيذاننفسها،فيلخغايرها

وللإيذاننفسها،فيوتلارمهاموصوفهالاتحادلعاطف1يتوسطهالا

بعضهابينالعاطفيتومطوتارة،الواحدةكالصفةتلازمهافيبأنها

المقامين.هذينبعرعبحسبمعويحذف

اواجمعإلىنظرغيرمن،الصفاتتعدادمقامالحقامكانفإذا

واالصفاتبينالجمعاريدوإن،العطفحرفإسقاطحسنانفراد

العطف.حرفإدخالحسنتغايرهاعلىالتنبيه

م!فت>:وقولى<لجحدوتالعئدونقيموت>:الاولفحثال

.[5:يم]ادص<عئدئمتيبسخقخحئخموصم!ت

وأاضع(وألطعروآلأخرلأولع>هو:تعالىقوله:الثانيومثال

*-!>اخم:تعالىقولهفيالنوعاناجتمعكيفوتأمل3[،]الحديد:

ذىآ!عقابشديدالؤبوقابلآلذنبغافر2*ضالعلمولعزفيدلهمنألكحبتنزدلط

فيوحذفها،الأولينالوصفينفيبالواوفأتى3[-1]غافر؟<ل!ل

انهحايظنقدالتوبوقبولالذنبغفرانلأنالأخيري!؛الوصفين

قبكالذنبغفرفمنلتلازمهما،الواحدالوصفمجردعمجريان

صفتانانهماعلىيدلماالاخرعلىأحدهماعطففيفكان،التوب

حكمه:منهمالكلمختلفانوصفهومانمتغايرانوفعلان

.المغفرةوهووالإعراض!بالإساكاةيتعلق:احدهما
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إليه،والرجوعتعالىاللهعلىوالإقبالبالإحسانيتعلق:والثاني

السيئة.تلكوتغفرالحسشةهذهفتقبل،التوبةوهو

أبينالتغايركانوكلماالظاهر،التغايرهذاههناالعطفوحححن

لأخرولأول>هو:قولهفيالعطفجاءولهذا؟اخسنالعطفكان

آلممبمألقدوح!آئملث>:قولهفيوترك3[]الحديد:<وأئاطتوألطهر

<أكصؤرأتبارفىلخلى>:وقوله23[]الح!حر:<المهتص!أتمؤمن

العطففترك3[]كافر؟<ألظقىلمذ!اتعقابشديد>:واما24[]الححرة

ذاتهفيالامرينهذيناجتصاععلىالدلالةوهي،بديعةلنكتةبينهما

لافطوله،الطولذوفهو،العقابشديدكونيحالوانه،سبحانه

فإنوالآخر،الاولبخلاف،لهمجتمعانهمابلعقايهسدةئنافي

الأولانت":بقولهع!ع!النبىفسرهاولهذا،الاخريهتجامعلاالاوليه

ازلحته4فأولخئهشيء")1"بتدكفليسالآخزوانت!،شيقبلكفليس

ابديئة.واخرجمئه

فإن<>وألطهروأباطن()ق/226:بقولهتصنعفما:قلتفإن

والنبيوالبطوذ،الظهورحقهفيفيجتمع،بطونهمعلابتتعالىظهوره

ليسالذيبانهوالباطنشيء،فوقهليسالذيبأنهالطاهرفسر!!

والاحاطة.والدنوالقربلهذامجامعوالفوقيهالعلؤوهذاشيء،دونه

نا:ههنا"الواو"دخولحسنوالذي،حسنسؤالهذا:قلت

الأولعلىمنهماالثانىعطفوقدفتضاد!،متقابلةالصفاتهذه

المقابلة،فيكالأ!ليينا،خريانوالصتفتانبينهما،التيللمقابلة

العطفثحححنفكما،الأولإلىالاخركن!ةالطاهرإلىالباطنونسبة

.-كهالله-رضيهريرةأبيحديثمن2(الأ)3رقممسلمخرجه)1(
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الأخريين-ابينحسنالأوليينبين

معخىذكرناهبمايتضحفيهانحنالتيفالايةهذا؛عرف)1(فإذا

كانفيهاقبلهاماعلىتعطفلمصعةكللأنفيها؛وتركهالعطف

فلمحدولموصوفالواحدكالوصفاجتماعهافيانهاعلىتخجيهنميه

الحنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرذكرفلماعطف،إلىيحتج

كلانليجينالعطفح!ن،واحدةمادةمنمستمدأنمتلارمانوهما

بحصولفيهيكتفىلا،بتعيينهمطلوبحدتهعلىقائممنهماوصف

عنونهيه،بصريحهبالمعروفأمرهيظهرانلابدبلالاخر،الوصف

امنتقدمماههناالعطففحسنوايضاأ(164)ظ/أبصمريحه،المنكر

احاهما؛ضدينالحنكرعنوالنهيبالمعووفالأمركاذفلماالتضاد،

ا،المتضادينالحتغايرينكالنؤعينكاناالإعدامطلمبوالآخرالايجاد،طلمب

.االعطفلذلكفحسن

ضراأزوجايحدل!74أقطلقكنإقوركللهعسى>:تعالىقوله:الثاثيالموضع

!تي:،<نر+شترأواق!ثيبخ>قولىلىإ![:]ادحصيم(فؤ-مانتم!لمتمنكن

ودخولا،كذلكولجس.السابعالوصفبعدلحجيئهاالمثمانيةواوهذه

فياجتماعهاالمرادقبلهاالتيالاوصافلان،1متعينههنا"الواو("

فتعيناجتماعهما،يمكنفلاوالثيوبةالبكارةوصفاواماالناء،

والأبكار.الخيبات:بالنوعينيزوجهانهالمقصودلأنالعطف!؛

كبهؤرابعالؤثذثة>سينولون:تعالىقوله.الثالثالحوضع

!تبهتم(وثامنهمسئعهويقولوتبالغتمبرجما!طحهتملسهمسادنهسةويقولوت

يحتملوهذا،الحمانيةلأجلههناالواو""إدخال:قيل22[ة]الكهف

".)1()ق(:"عطف
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إيذائاههخا"الواو"دخوليكونان.والخانيهذا،.احدهما"ا!رين

>وثامنهمب،)ق/226:قولهابتدائم)سبعة(ةقولهمعندكلامهمبتمام

لكقالإذاكما)سبعة(:قولهمتقريريتضمنوذلك<،يخ

السهيلي!أ(.اختياروهذا"ونحوي":فقلتفقيا"،"ريا

>وثامخهم:قوئهكاذإذايتمإنماهذاوأذأ2(،عليهالكلامتقدموقد

والله،خلافهوالطاهر،بالقولالمحكيفيدأخلأليس<!!هتم

أعلم.

الجنةإلىر!تماتقوألذجمتوسيق>:تعالىقوله:الرابمالموضع

لما"الواو"بفاتى3![]الزمر:أبوابالا<وفشتضاءوهاأذاحتى-رمرا

فتحتجاكلوهاإذا>حى:الخارفيوقال،ثمانيةالجنةابوالثكانت

دلالةولاالبعد،غايةفيوهذا،سبعةكانتلما1![]الزمر:أتوبها<

بابمنهذابللاجلها،"الواولماتدخلحتىالحمانيةعلىاللفظفي

حالكانالخارابوابتفتيعاذ:وهي،بديعةلنكتةالجوابحذف

.المكروهمفاجأةفيأببئلأنه؟وجوههمفيففتحباهلها،موأفاة

إذ[الكريموكاذ،اللهمأدبه!3(وهيالكرامةداركانتفلحاالجتةوأما

،الابوابمفتحةإليهااستدعاهمئمأبوابهالهمشرعدارهإلىأضحافهدعا

فتحتبعدماجاءوهاأنهمعلىالدالةههخاالعاطفة"الواو"باتى

كعادتهم،لقدرهوتعظيضالشأنهتفخيضاالجوابوحذفابوابها)4"،

اعلم.دله1وتقدمفيصاهذاعلىالكلاماشبعناوقدالاجوبةحذففي

،2(

)3(

)4(

264(.)ص/الفكر":دانتائجفيكحا

.2/666

"."ماثدةظ،:و)ق

915،.-158)ص/"ةالمزيدةالواوفيالمفيدة"الفصول:انظر

919



)1،!افصل
انحو:المتصلالضميربهاأتصلإذاالولا(اذسيبويهمذهب

الاخفشوقال،الأخفسوخالفهمجرو!ا)6"،كانو"لولاك""لولاه"

ا،المنفصلموقعالمتصلالمضمروقعمماالضحائرهذهوالكوفيون:

انتولاكأنتأناأ)ما"قولهمفيالحتصلموقعالمنفصالوقعكما

قوله.فيالحنفصلموقعاالمحصلوقعوقدكأنا"

ديا!)3(إلاكيجاو!نالاانجادلناكنتماإذانحاليوما

الكوفيين:ابقولالميردوقال

(:الشاعر)!قال،الاستعمالافهيسيبويهحجةفآما

مضهوياالتيققلةمنبأجرامههوىكحاطحتلولايموطننوكم

ا:الاخر)3،وقال

احرب*المالعامذافيلولاك!

)2(

،3(

،4(

)5(

.الأنباريلابن596(-7"6)2/:لىالخلاف!سائلفي"الانصاف:للحسألةانظر

."3(/1):!"الكخاب

فيهشاموابن)1/703(،"الخصائصداةفينجيأبنوانشده،قائلهيعرفلا

3"(./)1:"الاوضحوإ577(أ/)1:!الحغني11

فىسحبويهشواهدمنوالبجت،لهلصيدةمنالحقفي،االحكمبنيزيدهو:

ألانباريوابن925(،)2/:"الخصالص"فينجيوابن)1/388(،:""الكخاب

.،2/196>:ا"لإنصاف"افي

:!"المفصلفيوالـيت.؟(87>ص/:"-الملحقات!ديوانه،1ربيعةابيبنعحرأهو

:وصدره(396)ص/ة،لإنصافو،ا،(517)ص/

مم!الهودجمنبعينحهاإومت!
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:آخر)1(وقال

6!حسنلأحسابثايعرضلمولولاكك!

التيالضحائرهذهبأذمجرورهناالضميرانعلىسيبويهواحتج

جز،ضمائراونصبضمائرتكونأنإماوالياء(وال!كاف)الهاءهي

لأن؛نصبضمائرتكوذانيجوزولا،!فعضحائرتكونانومحال

بهااتصلموض!بصحبفيوكانتالمخكلمياءبهااتصلإذاالحروف

إلىذلكادىفإنوكانني"وكانيوانني"إنينحو:،الوقايةنون

وكأني"إني:فيقال،الوقايةنونحذفجازمثليناجتماعا()ق/227

قالوا.كما"لولاني"لقالوا:نصبضمير"الياء"كانتفلو"(،ولكني

فيهذاثبتفإذاجر،ضميرتكونأنفتعين،ذلكيأتولم"ليتني("

والهاء(.)ال!كاففيفكذلك)الحاء(

إلاالحروفهذهبعديقعلاالظاهربأنفاحتجواالكوفيونواما

فيكون،المنفصلفيذلكوجدوقدالحضحر،فكذلكمرفوكا،

الضمائرموقعوقعتالمتصلةالضحائرهذهولكن،كذلكالمخصل

فهماالمخصل،موقعب،)ظ/164المنفصليقعكحاالمثفصلة،

الرفعضميرفأوقعواكأنت"،أنا"مافقالوا:،ويخعاوضانيتعاقبان

موقعالجرضميرفأوقعوا"لولاك"قالوا:فلذلكالجر،ضميرموقع

وقدقالوا:،الاعرابفيلا،الضفةفيوقعفالتغيير،لرفعضحير

المضمر؟.فيتعملفكيفالطاهو،فيتعمللاألولا(انثيت

"."الإنصاففيوالت-عهاللهرضي-العاصبنعحرو-:قيلفيما-هو)1(

:وصدره)3/7،عق!ل":ابنو"شرح)2/396(،

محئ!دماءنااراقصن!ناح!أنطمع
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بعضهايقعلاالضمائرأنالأصلبأن:هداعنالبصريوذواجاب

امنالأصلمخالفةيستلزموبأنهالشعو،فيللضرورةإلابعض!موقع

وجهين:

الحخفصل.موح)1(المخصلإيقاع:احدهما

فالتغيير،مرتينتغييروهذا،المرفوعمو!المجرورإيقاع:والخاني

واماقالوا:،اسهلالحوضعهذافيجمحرفبكونهاالولا()2(في

الالمماءبعضفيالعاملعملبحستنكيرفليسخاصةالمضمرفيعملها

كاذفإذاوحدها،(("غدوةفيإلاتدمللا"لذن"فهذهبعفم!،دوذ

فلأذواحد،جخم!وهي،بعضدونالظاهراتبعضفييعحلالعامل

بعض!ردوقد،اولىجنسانوهماالطاهردوذالمضمرفييدمل

المبرد،علىواختلف،لحنهو:وقالجملةالاستعحالهذاالخحاة

اعلم.والله.الكوفيينقولمذهبهإذ:وقيل،مذهبههذاإنتفقيل

فصلأ3(

؟.مخرجهوشي؟ايمن،المستحنىفياختلف

الصحكوموهو،منهالمستثنىمنمخرجأنهإلىالكساليفذهب

،القوممنمخرجفؤي!ريذا"إلاالقوم"جاء:قلتفإذا.فقطعليه

فلمهووامابالمجيكا،)4"فيهمليسالذينالقومعناخبرتفكانك

بسلبعنهاخبرتأنكلا،عنهالإخبارسلبتبلبشيء،عنهتخبر

)1(

)؟(

)3(

)؟(

.لموضع":(أع

)ع(.فيليستلا("لو"في

وحدها.)ع(مك

"زيدلا.:زيادة)ظ(
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فالإسخاد)1(قولهوعلى،واضحعالأمرينبينوالفرقء؟الحجي

.الإخراجبعد

نفسه.الحكممنمخرجانهإلىالفراءوذهب

احدهما:اعتباراذ؛فلهمعا،منهمامخرحانهإلىالأكثروذوذهب

منه،المستثنىالاسممنمخرجهوالاعتباروبهذا،مست!نىكونه

الاعتباروبهذا،منهالسصستشىحكمبضدعليهمحكوفاكونه:والثاني

)2(
حكمه.منمخرحهو

فهو،بالحكمالحميدالاسممنمخرجانهذلكفيوالخحقيق

مطلق.لامقيداسممنمخرج

الاحخجاح:علىبهتعقبوما،المذاهبطلهذهبهاحتجماونذكز

للعلبهكهِب()ق/!22قلنا>!أ:تعالىبقولهالكسائيفاحخح

ذا.الاستدلالووجة33[خ]القرة(أبطأئليسإلافسجدوآلادمسخدوأ

لأنهجمرازا؟"اجمدى(":قولهلكاذالحكممنمخرخاكاذلوالاستحناء

هذاعلىواعترضتأكيا،بأنههذاعنوأجيببالالست!ناء،علمقد

:يقالفلاتؤكد،لاالحروفطمنالمستفادةالمعانيبأذالجواب

استدراكا"زياقامو"لكناستفهافا"عمروقامو"هلنفيا("زنطقام"ما

الفعلىعنعدلولهذاالاختصار،علىوضعالحرفلاذ؛ونحوه

بوضعه.المقصودينافيبالفعلىفتأكيده،إليه

عدماذ:وهوزاخدامعثىافاد"أبى"اذ:الجوابفيوالخحقيق

،1(

،2(

."فالاسيحناء":()!ط

)ق(.!نساقطهاإلى.!..المستمنى!الاسحم:قوله!ن

239



الذنب،عنهنشأ،بهاتصفوجوديامروهو،إبائهإلىاستندسجوده

واستكجارا.إباءكانبل،لغفلهولالسهوولالعجزسجودهتركيكلنفلم

منهالممهوموإنماالاستثناء،مجردمنيفهملاهذاأنومعلولم

عليهالاستتناءيدلطفلاالسجودعدمعلىالحاملواما،سجودهعدم

+بذكرهلمحصرح

ققاثم>:تعالىقولهسواءوالتقديروالاعتراضالاحتجاجهذاونظجر

*-(آلئئجدتم!يكندإئليسالآفسثاوألادمشجاو(لتمتيكة

السجودنفيمناخصالساجدينمنكونهنفيفإذأ[أ.]الأعرإف

افيابلغفهووالاستعداد،الاهليهنفييقتضيالكوننفيلأذ؟عنه

يسحد"."لم:يقالاذمنالذم

!جوهتالمذهبهذابطلاذعلى4يدالذجمماثم

ا:قولنايكنالمحكمهعنمسكوئا"إلا"بعدماكانل!انهمنها:

والمقدمتان،مثلهفالملزوم،باطلواللا!متوجدا،دله1إلاإلهلا

ظاهرتادن.

الاسم!نفيهالإخراجيحصورلاالمخقطعالاسخثناءاذومنها:

المتصل-فكذلك،فيهدخوتلهالعدم

الاستثناءصحلماوحدهالاسم!نالإخراجكاذلوانهومنها:

و"عمروعنذ"،ناءانهإلاأخوك"!يا:كقولكالجحلةمضحولنمن

هذا.ونحو"عدوكأ(ا)!/65يوادانهإلاصديقك

فانهزيداإلاالقوم"قام:العربكلامفييوجدلاانه!منها:

لجارعنهمسكوتوالمستثنىوحدهالاسم!نالإخراجكاذولوقام"
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يفيدلاحكمهعنالسكوتفإن،عنهنفيهجازكماله؟القيامإئبات

للاستثناء.مضاقضامنهماواحايكونفلا،إلباتهولاعنهالقيامنفي

الاسم،منلاالحكممنمخرجالصنقطعبأنالفراءواحتح

الاسممعداخرالصسستثنىبأنذلكعنوأجيب،كئهالبابوكذلك

الاستثناء،ليصحبوجهبضاملالاوليقدرإذتقديزا،عليهالمحكوم

.الجواببهذالهيجيبأنأيصاا")ق/228الكسائيقولنصرولمن

منالاخراجأنالجمهور:مذهبصحالمذهينبطلانتبينوإذا

وحكمه،منهالمستئنىمنمخرجالمستثنىفالاسممعا،والحكمالاسم

المستمنىمنالمستثنىالاسمإخراجالممتفعومن،حكمهمنمخرج

البتة،حيثحل!الاخراججقللافإنه،الحكمفيتحتهدخولهمعمنه

فكانجميغا،والاسمالحكمفيمعهلدخلحكمهفيشاركهلوفإئه

تاركالمتكلمانالاستثناءمعنىإن:يقالولا،معقولغيراستثناؤه

:نقوللانامنهما،واحدكلاحتمالمع،إثباتاوبنفىعنهللإخبار

:عديدةوجوهمنباطلهذا

عمرا"إلا"ماضربمثزيد("إلا"ماقام:قلتإذاائكمنها:

يشذلمالمفرغاتالاستثناءاتمنونحوهبزيد"،إلامررتو"ما

عنسلبحهاانككما"إلا"بعدلحاالأحكامهذهاثبتانكفياحد

)1".غيرهعنسلبهامنأقوىللمس!ضإثباتهابل،يخره

منيفهملاأن،عنهمسكوثالمستثنىحكلمإنةقالمنويلؤم

قطعا.باطلوهولزيد،والمروروالضربالقيامإثباتهذا

الإسلامفيالرجليدخللمعنهمسكوتاكانلوانهومنها:

)ق".منساقطهضاإلى.،..إثاتهابل9:قولهمن)1(
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الإلهيهيحبتلمالباطلىالتقديرهذاعلىلأنهاللهأ(،إلأإله"لا:بقوله

الله،سوىعماالإلهيهنفيبالوضعتضمنتاكلمةأعظموهذه،لله

مناعظمإلاهثفإثباتعلىفدلالت!ا،الاختصاصبوصفلهوإثباتها

البتة.هذافياحديستريبولاإلهال!"،"اللهرو:قولنادلالة

إلأمائةعضدي)اله.فقال،د!هيمبحائةعليهادعيلوانهومنها:

ساكتاكاذولو،ذمتهفيالمستثنىلثبوتنافيفإنه"،دراهمئلاثة

لموهذاالبعف،عنالجوابعنونكلبالبعضاقىقدلكاذعنه

ناكلا)1(.هذالكانالسكوتالحستحنىحكمكاذولو،عاقليقله

عناالحكمنفيالخخاطباهلعضدهذامنالحفهوماذومنها:

النفيهذافهمبينعندهمفىقولا،منهللمستثنىوإثياتهالمستحنى

والنهيالأمرفهممجرىعندهمجايىاوذلك،البتةالإثباتوذلك

اللهقولمنسامعيفهمفلا،الكلاممعانيوسائروالاستفهاموالنفي

انه[أ؟ة]العكوت<عاصماحمسببرإلاسنةألف!فيهمفابث>:وجلعز

فلمخحسينعنوسكتعافا،وخحسبنعاماتسعمائةلبثهعناخبر

فيهم.يلبثهالمالخمسيناذإلاقطاحديفهمولابشيء،عنهايخبر

ضنهمعجادكإلآفي*!4أحمعيهتلاغولضهئمفبعزتكقال>أ:قولهوكذلك

المخلصيناذإلامنهايفهملاب()ق/812228-83[ة]ص1*8!(ألمخلصين

.الاستثناءاتسائروكذلك،إكوائهممنيحمكنلا

كلامهيكنلمزيدا"إلاالقوم"قام:قالإذاالقائلاذومنها:

له:!التكذيبهارادمنولهذازيد،قياموعدمبقيامهمإلاصدفا

تكذيئاهذايكنلمعنهمسكوتازياكانأولوزيا"،قامبل"كذئت

"باطلا".ظ(:و)ق)1(
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لعدونحيمثماكاذئا،خبرهويعذونتكذيبا،يعدونهقاطبةوالعقلاء،له

كذئا)1".عليهالشيءمابخلافالإخبار

المتاخرينبعفم!اوردهالذيالإسكالينحلفبههذا؛غرفإذا

قلت:إذالأنك:قال،التعفلمشكلالاستثناء:وقالالاستئناء،على

فإنلا،أوالقومفيداخلاريايكونانفإمازيدا"إلاالقوم"جاء

يدخللمماوإخراج،إخراجلأنهالاستثناءيستقملمداخلغيركان

لأنكللتناقض!؛إخراخهيستقملمفيهمداخلاكانوإن،معقولغيز

م!ناقضين.بحكمينعليهتحكم

مواددتئلاثة!إلاعشرةإن":وموافقوه)2(القاضيقالالسبهةولهذه

ب()ظ/165هذابإزاءوجعلاالحرفمعركبااسمانفهما،لسعة

ارادوإن،فصحيح!واحامنهماالمفهومانالقاضيأرادفانالعدد،

فباطل.الثحويالتركيب

كمالبعدإلابالنسبيحكغلاانه:الإشكالهذاعنوالجواب

:قالإذافالقائل،الاخراجبعدوقعإنمافالاسناد،الحفرداتذكر

امو!:خمسةفههناريدا"إلاالقوم"!ام

.بمفردهالقيائم:احدها

!بمفردهالقوئم:الثاني

.بمفردهرند:الثالث

الحفردين.بينالنسجة:الرابع

)1(

)2(

.!"عليهالحكمقبلكانداوإنوعكان!ا:*ق(م!ساقطةالجحلههذه

الحنبلي.الفراءابنيعلىابو:لعله
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دخل"زيالمأفزيد.عنالنسبةسلبعلىالدالةالأدلة:الخامر

الاسناد،تقديرعلىمنهموخرجالإسناد،عدمتقديرعلىالقومفي

فإنه،متسنافيينغيرباعتبارينوخروجهفدخوئه؟إخراجهبعداسندثم

غيرالقومفهوامن،النسبةباعتباروخرجالإفرادباعتباردخل

اهذا،عليهمبالحكمالمقيدينالقوممنوليس،عليهمالححكوم

الموفق.والله،وخلهالاسكالهذاإيضاح

فصل

،بدلأنهالبصريينفمذهب،قبلهلماتابعاخعلإذاالمستخنى

القولفأماعطف!،أنهالكوفيينومذهب)1(،سيبويهعليهنصوقد

)2(:إشكالانفعليهبالبدل

يكونأنيمتنعإذ،بعفيبدللكانبدلأكانلوأنهأحدهما:

يعودضحير)ق/9122(منفيهلابذالبعضوبدلكل،منكلبدل

(.نصفهمالمال"قبضت:نحو،منهالمبدلعلى

متبوعهيشاركتابعلأنه؛منهالحبدلحكمالبدلحكمأن:الثاني

منه،المستثنىلحكممخالف!ههناالمستثنىوحكم،حكمهفي

بدلأ.يكونفكيف

،الاولالكلامتماممنبعدهاوما"إلا"بأنلأولعنوأجيب

بعضأنهفصعلومالأوذ،تناوله"3(كانقدالانيأنففهمةقرينةو"إلا"

".نصفهالمال"قبضت:بخلافرابطإلىفيهيحتاجفلا،الأول

،2(

)3(

311(21/):""الكتابفي

.""إشكلالات:()ع

."تداولهي!:(و)ق،"يتخاوله":()ع
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لض!،حدتهعلىقسمالاس!ثناءفيالبدلبأن:ايضاعخهواجيب

الاسحثناء.غيرفيلحبت)1(التيالأبدالتلكمن

وقوعه!ه[لمراعىإنعاالاستثناءفيالبدلبان:ايضاعنهواجيب

هو!يا""إلآفزيا"إلااحدقام"ما:قلتفاذا،منهالمبدلمكاذ

منبدلأوحده"زيد"فليس"احد"،موقعيقعالذيوهو،البدل

"إلا:فقولك،القيامعنهنفيتالذيالأحدهوريد""إلاف"احد"،

الاسخثناءفيفالبدلهذاوعلى،عنيتالذيالأحد)2(بيانهوزيد"

الكل.منالبعضبدلمنالشيء،منالشيءببدلاشبه

فيمنهبدذهو:عنهمجيئاالسيرافيئفقالالمانيالإشكالوأما

لان؟البدليةيمنعلاوالإيجاببالنفيوتخالفهحا،فيهالعاملعمل

موضعه.فيوالثاني،يذكرلمكأنهالأوليجعلانفيهالبدلمذهب

برجل"مررت:نحوواثباتا،نفياوالموصوفالصفةتتخالفثوقد

".لبيبولاكرييملا

محليحلانالبدلفييشترطإنماأنه؟الجوابهذاومعنى

فلا.واحداحكمهمايكونانواما،خاصةالعاملفيالأول

حروفمن"إلا"جعلوافإنهم،عطفإنه:الكوفيالقولوأما

الحخالفةوجودذلكعلىلهموالحامل،خاصةالبابهذافيالعطف

.المذكورة

والعطف!،منفيئومتبوعهموجبوهوبدلايكونكيف:ثعلبقال

)1(

)2(

)ق،.منوالم!بتدتبينت")ع،!وفي)ظ(،فيبيخهغير

.الا...للأخذ"مقويخان)ع،.وفيظ(،و)قفيكذا
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وهذاو"لكن"،"بل"بكالمعطوفالمعنىفيالمخالفةفيهتوجد

،الحروففيالاشتراكيستلزمإنه:يقالىولا،التكلفمنخالممكن

،الحروففيالاشتراكمنهذاليس:نقوللآناضعيفا؛مذهبوهو

عطفاالاخراجمنالنوعهذاسمواوإنمابابها،علىللاخراج"إلا"فإذ

المردودوالاشتراكعطفا،و"لكن""بل"بالاخراجتسحيتهمنحوعلى

بالعطفقولهم!دقدلكنالواو،بمعنىتكون"إلا"إن:يقولمنقول

زيا"؛إلاقام"ما:نحوفيالعاملتباشرلمعاطفةكانتلو"الأ"بأن

التي"إلا"بأنهذاعنويجاب؟العواملتليلااالعطفحروفلان

(بأق/4922بدولاعطفههنافليس؟العاطفةهيليستالعاملباشرت

قبلها.لماتابعا"إلا"بعدماكانإذ!فيماالكلاموإنما،ألبتة

الصفةتخالف:يقولانالعطفولحقوي)1(:مالكابنقال

فإذالضديهما،إثباتالصفتيننفيلان؛تخالفكلاوالموصوف

"جبان"بخيل:قلتفكانك"سجاعولاكريملابرجلى"مررت:قلت

بدلأ"زيد"جعلفإن،منهوالحستئنىالحستئنىتخالفكذلكوليس

عدممنها()ظ/166يلزمزيد"إلااحافيها"ما:قيلإذا"احد"من

مساوبهالعاملوتعلقإلاالنزاعمحلغيرفيبدللاإذالنطير؛

ذلك،بخلافزيا"الااحاقام"مافيوالامر،منهبالفبدللتعلقه

معطوفاجعلوإن،يشبههماالأبدالفيليسإذبدلأ؛كونهفيضعف

"لا"بالمعطوفنطيريكونبل،الحعطوفاتمخالفةذلكمنيلزملم

بدلا.جعلهمناولىمعطوفاجعلهفكانو"لكن"و"بل"

إلاالدارفياحد"لا:تقولانكايضاالعطفويقوكلي:قلت

كلامه.علىأعئرلم)1(
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يحللافإنه"أح!("،منبللأيكونانيصحلا"عبدالله"فعبد[لله"،

محله.

المعنىإذ("عبداللهإلاحدفيها"ماتوهمعلىجائزهذا:قيلفإذ

وهم،كاسمههذا:قيل،الاخرمحلاحدطمايحلأذف!امكنواحد،

.الأوهامعلىتبنىلاوالحقائق

"عبدالله"يحلاذيلزملا:قاليأنهذاع!عصفورابنواجاب

فيعلىيكونانيلزئمإنماالمبدللان"لا"بعدالواقع"احد"محل

الاوأمثالها،المسألةهذهفيكلهأ1(ذلكحصلىوقد،العاملتكرار

العامليكونأذفيلزمأحد"،"لاموضعمنبدل"عبدالله"أذترى

بلاشذالابتداء،احد""لاموضعفيالعاملأنكماالابتداء،فيه

وكذلك،محذوفوخبرهالتقديرفيمبتدأكانمنهابدلتةإذاأنك

إلافيهالافيهااحد"لاوالتقدير:،عليهقبلهمالدلالةالنفيحوف

واختص.حذفثم"عبدالله

البدللصحزعمكماالامركانلوإذقوقي؟غيرالجوابوطذا

فيالعاملتقديرلصحةزيا"إلاالقوم"قامنحو:الايجاب،!

محلالثانيحلولصحةبعدموعفلوهذلكمنعواقدوهم،الثاني

.مشترطأنهعلىفدل،الأول

)1(

)؟(

)2،فصل

[65:]الخمل<أدئةإلاالغتبلأركههـاألسمؤتفىمنيغلولاقل>ةلىتعاقوله

)!تى(.مى

)ع(.لسقي
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اللهلان،تميملغةعلىجاءمنقطعاستئناءهو)1(:الزمخشريقال

ذلكافإنحا،والأرضال!ماواتفيبأنهعنهالاخبارصحوإنتعالى

ا،غيرهبخلاف)ق/"123(مكانفيالكونعنمقذسلأنهالحجاز؛على

هووإنمامجازا،ليسالأرضفياوالسماءفيبأنهعنهالإخبارفإن

والمجاز-الحق!قةعلىواحدحالفىاللفظحملىيصحولا،حقيقة

ألاستئناءان:لغتهممنانيريذ"تميملغة"علىوقوله.قلت

الحستئنىعنبهالاستغنا!صخإنكالمتصلإتبساعةيجوزالحنقطع

الله.إلا[لغيبيعلملا:يقالانيصخاذإهنهنا،صحوقد،منه

ا،متصلالايةفيالاستئناءانعنديوالصحيح)2(:مالكابنقال

اللهإلىحقيقةالحنسوبةالأفعالمنا)استقر(غيربفعلمتعلقهوفي

"الا:قيلفكأنه،ونحوهويذكر""ذكر:!الحخلوقيناوإلىتعالى

اللهأ(.إلاالغيبوالارضالسحواتفيئذكزمنيعلم

،حذفمضافإلىمستندا)3("استقر"ب"فيلماتعليقويجوز:قال

فياذكرهاستقزمنيعلم"لا:والأصل،فقامهإليهالمضافواقيم

واستتروالمضافالفعلحذفثم"اللهإلاالغيبوالارضالسحوات

والحجازالحقيقةإرادةامتخاعتسليمعلىهذامرفوغا.لكونهالمضمر)4(

اللسانين"احد))القلئم.لقولهمممتنعاعنديول!ساواحد،حالفي

علىيصحفوقومل!تواللهإق>:تعالىوقوله"الاسلويناحدو"الخال

ويدا،النهيد:ثلاثة"الأيدي:!ي!النبيوقول56[:]الأحزاب<ألنبئ

)1(

،2(

)3(

)4(

.(3941/):"لكحافا"نظرا

السابقة.الصفحةانظر

ا.إمسندا":ظ(!)ق

"الضمير"-.)ق(
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كه.تم"السايل"91(ويد،المعطي

منفيهماترىوانت،الايةهذهفيالفاضلينهذينكلامفهذا

مناوضحفيهاالامربل،اليهبالايةحاجةلاالذيالظاهرالتكلف

ذلك)2(.

اللفظاستعمالالايةفيوليس،متصلالاستثناءان:والصواب

صيغابلغههنا"والارضالسمواتفي"منلان؟ومجارهحقيقحهفي

بقولك:الحنفي"احد"!وةفيفهيمعينا،بهاالمرادوليس،العموم

والارضالسفواتبذكرهذافيواتى(،اللهمإلالغيباحايعلئم"لا

احايعلم"لا:معنى3مؤفالكلاموالإحاطةالعموملإرادةتحقيقا

"أ3".اللهإلاالغيب

والتقجيد،للئخصيصههناالظرفانظنهممنالوهمنشأوانما

فيالصفةنطيرفهو،والإحاطةالاستغرا!لتحقيقهوبل،كذلكوليس

للتخصجصليستفإنها"3[:][لأنعام<!ناحتهيطيرولاطو>:تعالىقوله

قوله:فهكذا"طائر"،بعليهالمدلولالطيرانلتحقحقبل،لتقيب1و

بالنفي.الحقصودالاستغرا!لتحقيقوالازنر<لسعولغفيمن>

)1(

)2(

)31

والحاكم:2()35؟!قمخزييةوابن؟(،261رقم!92)7/:أحمداحرجه

أحمد:وأخرجه-،عنهالله-رضيمسعودبنعبدأللهحديبمن)1/80؟(

كلاهما-؟()1/8.:والحاكم(؟1916رقمداودوأبو09158(،رقم225)25/

بخحوه.-عنهاللهرضي-نضلهبنمالكحديثمن-أحمدطريقمن

والحاكم.جاذوابنخزيحةابنصححهوالحديث

الاية"وفى:قالثم045(-)2/944"المغني،:فىه!شامابنكلامهماوذكر

ا"و"الله،اشخمالبدل"و"الغيب،بهصفعولا"دامنلقذرأذوهو،اخروجط

اهـ."مفزغوالاستثاء،فاعل

)ظ(.منساقطهخاإلى."..هذافي"واتى:قولهمن
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لاانه:لمحلوقد،ذلكإلابهايقصدلمانهعلمالايةتأملومن

نفسه،علىاطلقهكماتالسموفيانهتعالىعليهيطلقانيمتنع

الاطلاقهذايكونانيلزمولا:قالوب()ظ/166،رسولهعليهواطلقه

ب()ق/023فيهايسابههولابجلالهتليقالتيالحقيقةمنهلهبلمجازا

قديرعليمبصيرسميمعأنهعليهيطلقكماوهذا،مخلوقاتهمنشيء

المختصةوالحقيقة،حقحقةخلقهعلىذلكويطلق،حقيقةمرياحيئ

لهحاالحقيقةبطويقالاطلاقفتناول،لخلقهاقيالحقيقةتحاثللابه

الحجاز.إلىنفيهمنيفرحتىتماثلأيستلزملا

الالافعامن"اسخقر"،غيربفعلمتعلقالظرف"إن:قولهواما

اخره".إلىويذكر""ذكر!!قيقةالمخلوقينوإلىاللهإلىالمنسوبة

واعاماكوناكاذإذاإلايجوزلاالظرفعاملحذف:فيقال

حذفه،يخزلممقيداخاضاكوئااواستقراراكاذفإذاعافا،اسخقرارا

عند-<ضخق!ا>فمادءأكل:تعالىقولهفيبهمصرخاجاءهذاوعلى

مطلقلا،واللزومالثباتهوالذيالاستقراربهالمرادلان.؟[ة]العحل

موضعفيالظرفعامل]حذف[)1(ادعاءيسوغفكيف،عندهالحصول

التقديرفيذكرهما:التقديرهذامنوابعذفيه؟!حذفهبحعهودلش

يهاستغنيمحذوفذكرإلىمضافاستقرارالطرفعاملانالثاني

له،نظيرلاهذافإن"،ذكره"اسـمروالتقديو:،إليهالمضافعن

المضافعنبهيتتغنىانيجوزوالمضاف،عليهدليللاحذكتوهو

مدلولأالوضعمعلوميكونواذمذكوزا،يكوناذ:بشرطينأ2(إليه

اللبس.يلزملئلاعليه

،1(

)2(

)ظ(.حمت

نظو.انتقالوهو(،)قمنساقطهناإلى"..اسخفر."والخقدير:تقولهمن
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يضافئم،محذوفشيءإلىمحذوفشي؟!!مافةادعاغواما

عليه،اللفطفيدلالةغيرمن،محذوفاخرشي؟إلىإليهالمضاف

.!العالحينربكلامعنفضلاالفصيحالكلامعنهيصانممافهذا

مغا"والمجازالحقيقةإرادةيحتنعلاانه"علىةقولهواما

فيه؛حجةفلا"؛اللسانيناحد"القلم:بقولهمذلكعلىواستدلاله

بأحدهماأريدباسمينالنطقمقامقائمفهو،مثنىاسماللسانينلأن

وكذلك"الابوينأحد"الخال:وكذلكلحجاز،وبالاخرالحقيقة

."ثلاثة"الأيدي

[56ة]الأحزأب(النبىكليصحلونوط!تإالله!!>:تعالىقوئهواما

اللهمن!ي!الخبيعلىالصلاةفان،كلههذامنابعدبهفالاستدلال

لاذلكمناللهإلىالمضافةوالحقيقة!يب،بلاحقيقةوملائكف

ورسوله"الدهرو:قيلإذاكحاالملائكة،إلىالمضافهالحقيقةتماثل

هذأإن:يقالانيجزلم"،اللهكلامالقرآنانيعلمونوالمؤمنون

اللهإلىالمضافالعلمكانوإن،ومجازهحقيقتهفيالقفظاستعمال

النكتهذهفتأمل،والمؤمنينالرسولإلىالمضافللعلممماثلكير

والمنة.الحمدولله.البديعة

فصل

يكونلاانهو:المنقطعالاسحثناءانالنحاةعندالمعروف

يكونلابأنعتهعجرواوربمامنه،المسشثنىفيداخلاالمستثنى

شحيحين:يحتملوهذا،منهالفستثخىجنسمنالمستحنىأ(أث/231

منه.المسخئنىافرادمنفرداالمستحنىيكونلاان:احدهما

"جاءفنحو+،ومسماهماهتتهفيداخلايكونلاان:والثاني
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و"رأيت،متصل"رفيإلاو"جاءوااتفاقا،منقطعفرشا"إ،القوم

منفرذاليسالوجهلأن؟الأولا،عتبارعلىمنقطع"وجههإلازيدا

ويلزلم،ذلكيقولالنحاةمناحداأعلملاولكن،منهالمستئنىافىاد

قولهونحومنقطعا.كلمنجزءكلاستثناكايكونانذلكمن

علىمنقطع(لأولمتالحقىتهإلاألمؤيرصفيهسايذو!صتلا>:تعالى

ومتصلى،منهالمستئنىفيلأولىالموتةدخوللعدمالأولالتفسير

الجملة.3فيالموتجنسمنلانها؛الثافيالخفسيرعلى

منقطعايكونان:وهياخوى،عبارالمنقطعالاستثشاءوفي

"جاءتناولأ:فالحنقطع،لهتناولهفيوإما،العملفيإما،قبلهمما

عليهصلستت>:تعالىقولهنحوعملاوالمئقطعحمازا("إلاالقوم

لغاشية:]1<اقيبرالأكبرأئعذاباللهلمحعذبهأشدزتوذمنلأإ!؟مبمصتطر

،وغيرهخووف)1(1ابنقالهكذا،بجملةمنقطعاستتكافهذا24[-22

الحبتدالتضفنالفاءودخلتخبوه،و"يعذئة("مبتدا"من"وجعلوا

.الشرطمعنى

قليلإلامثه"فشربوأا(أ)!/67؟تعالىقولههذامنالفراءوجعل

لممنهمقليل"إلا:وقدره)2"،الرفعقراءةعلى924[]البقرة:"منهم

واستحسنه.خروفابنوقواهيمثربوا"،

منالصالحينفيابلغسلا!منللشباطين"ما:قولهمهذاومن

الخناء".منالمبروونالمطهرونأولئك،المتزؤجونإلاالنساكا

)2(

)061"تالخحويالإشبجليخروفبنعليبنمحمدبنعليالحسنأبو:حو

26(.)22/:"السير"انظر

2(.لا5)2/":المحيط"البحر،والأعمشبي!راءةوهي
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ؤلاالليلمنبقطعبأهلك"فاشر:تعالىقولههذامنإن:وقيل

في81[]هود:"أصابهممامصيبهاإنهامر!يكالااحدمنييلتفت

.بعدهماوخبرهمبتدا!امراتك"ويكون)1(،الرفعقراءة

مننصبمنقراءةفيالاستثناءيجعلأنمناولىالتوجيهوهذا

لفتفت>ولا:قولهمنرفعمنقراءةوفي>فاشربأاب<،:قوله

"،بأهلك"فأسرمن)2(.هذاعلىإلاستثناءويكوذأصا<،منخ

تعالىاللهفإن،عليهالحعنىلان،اولىإنه:قلناوإن!ماونصئا،رفغا

امراته.إلابأهلهيسريانامره

عنبهمالمسرىنهىقدلكان؛الالتفاتمنالاستثناءكانولو

لوجهين:ممتنعوهذا،لامراتهفيهواذنالالتفات

اهلهفيدخلبولا،بامراتهيسريأنيأمرهلمانهأحدهما:

بنجاتهم.وعدالذين

.للمراةفيهويأذن،الالتفاتبعدميكفف!ملمانه:والثاني

الحنقطعالاستثناءشرطمنهل.الئحاةفاختلفهذا؛عرفإذا

؟.بشرطذلكليسأوبوجهمنهالمستشىفيدخولهتقدير

،اخرونواسحرطه،دلك(ب231)ق/فيهيشترطلمالنحاةمنفكحيو

الكلاميكونانمنفلابدمنقطعاالاستئناءكان"إذا)3(:السراجابنقال

يحتاجلاالاولفعلى.منه["1يشتثنىماعلىدلقد"إلا"قبلالذي

)2(

)3(

،مهرانلابغ5!02()!ى/:دا"الحبسوط:انظرعحرو،والىكحيرابنقراءةوهى

)ع(.منسقطت!و"من)ق(،صساقطهاإلى"...فأسر:قوله"من؟قولهمن

.2(1/19)؟[("الأ!ولفي
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:اامثلةلذلكولنذكرالرد،تقديرمنفلابدالثاثيوعلى،تقديرإلى

لظان<نباحإلاعلإمقب!-لهم>ما:تعالىقوله:الأ!لالمثال

والمعنى؟،المفرغمجرىاجراهلتقديريشترطلمفمنا[!ه]النساء:

متعلفاالظناتباغوليسس"،الظناتباعإيألهمماأو:،"ماعندهم

اصلا.بالعلم

إتحاصإيأشعورمنلهم"ما:المعنىقال)1":التقديراشترطومن

تقديزا،فيهداخلفهوتحقيفاالعلمفييدخللموانوالطن"،الظن

افيفكان،المواضعمنكثيرفي!قامهوقائم،بذكرهمستحضرهوإذ

وإخراجه.دخوئهبهصحبهإشعاراللفط

لاالظناتباعهوالمستثنىفإن،فيهمافيه)2(تقريرهيعدوهذا

تقديزا،ولاتحقحقامنهالمستثنىفيداخلغيرفهو،نفتهالظن

فيتبعونهعلممنبهلفم"ماالتقدير:يكونانعنديفيهفالأحسن

س5)3.روكا

العلم،منمستثنىالظناتباعفليسلماالظنإلايحبعوذإذ،بهوياتموذ

فتأمله.،اتباعهوهوبهوالمرادلحبالعلمالمقصودمنمسخثنىهووإنما

يشترطلمإذاواماتقديزا،اولفظاالتناؤلاستراطتقديرعلىهذا

الاستدراك،كفائدةههنا[لاستثناءفائدةفتكونالأظهر--وهو

وهولهم،ضدهوإثباتعنهمالعلمنفيتضمنقدالكلامويكون

شعئا)4(.العلممنيغنيلاالذيالظن

)2(

)3(

)4(

)ع(:)ف!ن".

."يرهلقد":()ع

.!"نويلقو!:(قو)ا"ينحونو)(:()ظ

شيئاإ.الحقمنيغنيلاالذيالظن"وهذا)ق(:

389



[2لح.شة]ابيظنوذ<الاهتمإذعقومقبذلكومالهم>:تعالىقولهومثله

المرادبل،الراجحالحكموائاتالجازمالحكمنفيبهالصرادليس

شيئا،صاحبهعنيغنيلاالذيالشكوهو،ضدهوإلاتالعلمنفي

وضوخا)1".هذاالامئلةولممتزيد

منالاستطانعلتهملكلتسعباديإن>:تعالىقوله:الثانيالمثال

اتباعهلأن؛منقطعاستحناءفهدا42[]الحجر:<ا*تلغاوينمنتبعك

مظلقفيدخلواوإن،إليهالمضافينعبادهفييدخلوالمالخاوين

تدخللمكما،التخصيعوالتشريفمعنىفيهاالاضافةفإنالعباد،

ألرحمن>وعباد:تعالىقال،اللهبيوتفيوالحماماتالخانات

:وقال،الاياتاخرإلى63[:]الفرقان<هوناألارضعليمتموذأتذيهنى

وعلىامخوا،الذينهمإليهالحضافونفعباده(أدثهعبا!بهايشرب>عيخا

وفى!امحوأأئذجمتعلىسلطقلهدليسفي>:تعالىقال،يتوكلونربهم

أنتوولالؤمعليكؤصفلايشعحاد>[99:]الخحل(افياشايتو!لوقربهؤ

.-96[068]الزخرف!(ا/*ذمسمينثايتناو!انوأمنوأئذين*ش!فلؤت

عكأشرفواا،)ق/232أئذي!يعادكط>!قل:تعالىقولههذاومن

فعباده53[:]الزمر<جميعالذفوبيغفرأدلهإيئدتهرخةمننقخطوالاأنفسهغ

فيوالانقطاع،التائبونالمؤمخوذهمجمجعاذنوبهميغفرالذينههخا

+الصوابوهوخروفابنقولهذا

وقدعاما،العبادلفظوجعلمتصلى،هو)2":الزمخشريوقال

الأولفيدخولهيقدرلمفإنالانقطاعتقديروعلىغلطا،عرفت

،1(

)2(

وضوحا(".هذايزيدالامحلةمن"والمذكورة)ظ(

.3(2/41):لمالكشاف"ا
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عليهملكليسعبادي"إن:تقديرهففالوا:دخولهقدرذاوإذ،فظاهر

يخفىولا"الغاوينمناتبعكمنإلاغيوهم،علىولاسلطاذ،

واضافهمالعبادذكرلما:يقالاذفالأحسن،عليهالظاهرالتكلف

العامه،ربوبئتهإلىتكوذانيحتملب()ظ/!16والاضافة،إليه

اختصاصبىإضافةفتكونإلهيتهإلىتكونوان،ملكإضافةفتكون

لقوله،طلاقا6واالتعميمعندالعبادفيداخلوذوالغاوودن.ومحبه

[39:]مريم(عتداألزحمنءاذإلاوآلأرضلسفواتلىقمن-إن>:لىتعا

إخراجه.فصحبوجهلهمتناولطفالاول

ذحص<إلام!اللهأفرمناليؤملاعاصم>:تعالىقوله:الئالثالحثال

العاصمذكرلماتعالىفإنه،الايةفيالوجوهاصحعلىلح[3]هود:

مناليوماامعصوملا:قيلفكأنه،السياقمنمفهوفامعصوفااستدعى

بقي(دلهأمرمنايهؤ!>لاعاصم:قاللمافإنهرحصا،منإلاامره

"لا:فأجيب؟يعصمالذيفمن:قيلفكانه،للمعصومطال!االذهن

ا!تهوفصاوجلالتهباختصا!5اللفطهذاودلالئه"،!حمهمنإلايغصم

الله،رحمهمنسوىمعصومكلنفيوعلى،سواهعاصمكلنفيعلى

عاصمه)11(وعلىهو،منالمعصومعلى:امرينعلىالاستتنهاءفدل

يلتفتولا،واوجزهوافصحهالكلامابلغمنوهذا،الرحمةذووهو

ا:اخراقاويلثلاثةفيهاقالواوقد،ذلكبعدالآيةفيقيلماإلى

يمشة>و<ا6ص4إ"افقما!>،معصومبصعنى"عاصفا"ان:احدها

فاسا؛وهذا".اللهرحمهمنإلامعصوم"لا:والمعنى-<ص؟دأضيؤ

عابه،الخالمعناهموضوعالعفعولواسمالفاعلىاسممنواحدكللان

.""العاصم.()ظ(1)
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المدفوق،بمعنىالدافقالياءولي!ا،خز،المعنىفيهلج!اركهفلا

فما!"جالي""دافق"فجابى""ما:يقالكما،بابهعلىفاعلهوبل

علىسيبويهعندفهي"،راضية"عيشةواماالبارد؟!للتكففالحوجب

صائم"تهايى!كيرهوعند،رضىذات:اي"ولابني"تامرٍ!،النسب

المبالغة.على"قائموليل

والمعنهى،مفعوللافاعلرحم""من:إن:الئانيوالقول

استثناروفهو)1(،الراحمإلااللهامرمناليوميعصم"لاب(.232)قلم

جدا،ضعيفأيضافهوتكلفا،اقلكانوإنوهذا،فاعلمنفاعل

نظر.بأولتأباهوبلاغتهالكلاموجزالة

إليهالحضافقاممحذوفامضافاالكلامفيإن:الثالثوالقول

رحصهمنإلااللهامرمناليومعاصممعصوم"لاوالتقدير:،مقامه

ولو)2(،والبلاغةللفصاحةمنافاةوأشصذهاالاقوالانكرمنوهذا"ادده

م!سخغئا!.لكانبهصرح

!ت!اباؤ!ممانكحولاننكطوا>:تعالىقوله:الرأبعالعثال

رمانالسابقالاستحناءمندهذا22[]النحاء.(سلص)،ماقذالنسا

يشترطلمفمن،فيهداخلكيرفهو،منهالمستثنىرمانفيهالمستعنى

فيدخولةقذردخولهمنلابد:قالومنشيتا،يقدرفلاالدخول

ولالنكحوامانكح>ةقولهمضمونلأن،بالنهيالطلبئةالجملةمضموذ

مجحماالناكحاناي،والمؤاخذةالائم22[الخساء:1ءابآؤ-(

لافإنه،الحجةواقامةالنهيقبلسلفقدماإلامؤاخذ،آثمابوه

)1(

)2(

"فهذاإ.ظ(:و)ق

والباناءإ.للفصحاء"مناقضة(؟)ظ
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االمؤاخذرو.بهتتعلق

نكاجعن-سبحانه-نهىلعا؟يقالاذ--عنديهذامنوا!س!

لبتة،نكاخايكوذلاالتحريمبعدوطئهناذذلكافادالاباء،منكوحات

الفراشثبوتمنالنكاجاحكامعليهيترتبفلاسفاخا،الايكونلابل

حكمهذاوليسزنية،ولديكونفيهالولدابل،النسبولحوق

لاحق،والنسب،فيهئابئاكاذالفرانرفاذ،التحريمقبلسلفما

نكح)1(مانكحمنولدان:وهي،عظيمةجليلةفائدةالاستثناءفأفاد

اعلم.واللهزنا،ولدوليس،النسبثابتاالتحريملمحبلأبوه

مناأوليماادبرفيلفومنونيتص>لا:تعالىاقوله:الخامسالمثال

تقتة(متهمتخقواأنالأشق:فىاللهمففيش!ثذيفعلومنأئمقمنيندون

عننهاهملماولكن،بموالاةلمتالتقاةاذإومعلوم28[:عحران]ال

بالعداوةومجاهرتهممنهموالبراءةمعاداتهمذلكاقتضىالكفارموالاة

وليست،التعيةلهمفأباج،شرهممنخافوااإذاإلا،حالكلفي

لهم.موالاةالتقية

!فرابغيرمتوهممنإخراجفهوظاهر،ههناوالدخول

قولمتإلام!-إأبمصعيطبرعليهصل!ت>:تعالىقوله:السادسالحثال

بالاعتبارلاالمنقطعمنفهذا؟؟!()2(آلأقيألعذأبللهفيعذبها؟؟*3كفر

باعحباربل؛مستقلةجملةالمستثنىكونمن؛خروفابنذكرهالذي

اللهافإنالكفارععلىالمسيطرية)3(إئباتالمرادليسانهوهو:اخر،

)ع(.في"مانكح!لبست)1(

وحد!ا.)ع(منالئالقالاية)2(

.بالأصولكذا)3(
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الصه،فلهاطاعهفمن،وبهلرسالاتمبلغانذيرابعثهسبحانه)!/33؟أ(

حفيطاعليهمارسقنبنأغرضؤأفمافاق>ةتعالىقال،النارفلهع!اهومن

ياأيهاق!>:تعالىوقال48[:]الشورى<ألبلخإ،(168)ظ/عل!كإن

ضلومنلشقسه-يهدبفاغماآقتدىفمنرلبهتمم!آلحىضاغخمقذألئاس

!المفسرونقال1[80ة]!ن!*ا<إولبوكيلعل!كماناوفآعلئهافمانمايفحل

،كالملوكجبا!الهمقاهزاعلحهم،مسلطا)1"ترسللمأنك:المعخى

الجنة،فلهاطاعكفمنرسالاتي،المبلغورلموليعبدياثتبل

همالخطاببهذاالمخاطبينأذهذاويوضحالنار،فلهع!اكومن

المستثنين.هميغدونواانيصخفلاالكفار،

لمحلاإلا*أتآ!اولالغوافيهالايسئحعون>:تعالىقولهةالسابعالمثالى

والتأئيماللغولسماعنفيفيهوهذا6؟[5؟-:]الواقعة-.*!(سلماسسلفا

شيءنفيبهفالحقصودلهحا،الحنافيالشلاموهو،لضده!البات

تحتدخولهتكلفإلىحاجةفلاهذاوعلىضده،!اثجات

رده)2(ومن،الكلاممنالفائدةهذهزواليتضحنلانه؟منهالحستثخى

،يقالمماوهصاوالتأثيماللغوسحاععنهمنفىلما:قالالأولإلى

"إلا:فقال،كيرهشيءفيهايسمعهلأنهإلىتشوفتالنفسفكأن

إلاقيلأ>شيئافيهايسحعون"لا:إلىالحعخىفعادسلافا"سلافاقيلأ

الاؤلرأيتالتقديرينهذينتأملتإذاوانتأ(((،*اصسلماسنصا

سماعنفىالثانىوعلى،ضدهوألبتشيءسحاعنفىفإنه،أصوب

السلاميسمعونفإنهم،عليهالحعخىوليس،السلامإلاشعيءكل

فتأمله.وكيره

)1(

)؟(

)ق(.فيليستبعدها!الحلوك9و"سلطانا(1،:()ق

."رده"قد:،و)ق،لاقدر":()ع
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أتحؤتةإلالمويرلايذوقوتسفيها>:تعالىقوله:الئامنالمثال

الحستئنىرمانزمانهالسابقالاستثناءمناوهذا56[:]الدخانألاوك(

راعم،المخفيالموتج!نحرمنالاولىالموتةكانتولمامنه،

لا:اوالمعنى"بعد"،:بحعنى"إلا":بعضهموقال،محصلانهبحضهم

جداحسنمعنىوهذا،الجنةفيهوتاالا؟ولىالموتةبعديذوقون

الموتةإخراجالمرادليسانهويوضحه،علحهاللفظمساعدةإلىيفخقر

إلىلأجلهيحتاجمتوهمشيءثمولا،المخفيالموتمنالاولى

كتبهاالتيالاولىم!تتهمبعدبأنهمالإخبارالمرادوإنحالاستثناء،

كيرها.يذوقوذلاالله"عليهم

لحكممخالف!حكلفه"إلا"بعدماكاذلما:فيقالهذاوعلى

الاولى،الموتةبعدتكونإنحاالجخةفيائمةالداوالحياةقبلها،ما

لعدماللبسب،)ق/233امنوقد،البعديههذهمفهمة"إلا"ادا!كانت

منفهذا،المعنىلهذاا!تجردت،الجنةفيالمخفيالموتفيدخولها

فتامله.،الايةفييقالمااحسن

فيهابوساولالأيذوقون؟*ش*اأحقابمثهالنئين>؟تعالىقوله:التاسعالمثال

التناولاتقديرعدمعلىفهذا25[-23:الأ1-2!وغساقاإلاحميحاأ!صايالث!

التناولتقديروعلىاظهر،وهو،ضدهاوإثبالتالشىءففىفبهيكون

كيرهحايذوقونلاانهماتومممفربحا،والشرابالبردذوقثفىلما

مقديى.)1(عاملمنالاستثناءفيكون*خ<إلاحميماوغساقاوفي>:فقال

ظلومنإلا*.أ!رسلوذلدئيخا!تلاأني>:تعالىقوله:العاشرالمثال

نفى،الدخولعدمتقديرفعلى[11-01ة]النحل<ح!نابعدسوعلدلثم

."معا":(طو)،"تحاملا:()ع11(
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الدخولتقديروعلى،تابثمظلملمنوأثبفالمرلسلينعنالخوف

ظلم".منإلاغيوهم"ولا:المعنىيكوذ

"ولا:والمعنىالواو،بحعنىإلا"داإن:الناسبعضقولوأما

فياللبسويوحاللغةعنالامانيرفعهذافإن،منهفخبطظلم("من

نظيرللثانييحبتفأحدهحا،متنافيانو"إلأ"و"الواو("،،الخطاب

تعاقبهمافدعوىذلك،الثانيعنينفيوالآخر)أ"،الاولحكم

عنبعضهاينوبلاالحروفان!القاعد؟:وعرفا،لغةباطلةدعوى

!انما،بالحرفقصدالذيالمعنىوذهابالئبسمنخوفابعض

فيكون،الحرفذلكيقتضيآخرفعلمعنىويشربالفعليضمن

الفعلين،ذكرمقامقائضا)2(غيوهيقتضيهالذيالحرفمعالفعلذكر

بعضهاونيابة،الحروفتعاقبقذرولووكمالها،اللعةبديعمنوهذا

مأمونا،واللب!ح!مكشوفاالمعنىكانإذاذلكيكونفإنما،بعضع!

ذلكيدعىأنفإما،فيهوالتوسمعالخطابفيالتفننبابمنفيكوذ

فصلفيهذاعلىالكلاموسنشببع،يصحفلااللفطفيقريةغيرمن

تعالى.اللهشاءإنمفرد

عنمنتفحاالخوفرأوالماانهمذلكدعوىعلىحملهموالذي

وغلطوا،عليهالمعنىلكونالواوبحعنىانهاظنوا"إلا"بعدالمذكور

بعدالحسنتجديلهوحالظلمهحاللهثابحتالخوففإنذلك،في

لمانهيخافقلأنهالتجديلحالوامافطاهر،ظلمهحالاماالعوء؛

عنالترمذيفيكمابه،تىمامنهيقبللموانه،بالواجبيقم

،1(

)2(

"الاخركلا".ظ،:و)ع

.!بالرفعدا!قائم:الأصولفي
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و!لة<ؤ!ربهتمءاعصامادففتون>ؤالذينالله!سولياا:"قلت:قالتعائشة

أ،)ق/234"لا:قال؟ويخافويسرقيزنيالرجلهو06[]المؤمخوذ:

منه(")1"ئقبلىلاأنويخاف!يصلييصومالرجلهوالصديقبثتيا

.خوفعليهيكنلموإن4بالخوفاولىفهوئابثمظلمفمن

ااخر،وجهمنالاستثناءهذاثيالانقطاعيجيءب،)ظ/168وقد

قبلهاممامنقطعةفهيبنفسها،مستقلة"إلأ"اجملةمابعداذوهو

كمااالاعتباربهذامنقطغافيسمى،بعفيعنبعضهاالجمل)2"لانقطاع

اعلما.والله،نظير؟تقدم

فيفى!وأدتهكفروأيكذجمصتئذيهطبل>:تعالىقوله:عثحترالمحاديالمثالى

لهملصخلختوعحثواءامؤألذينلاإ1ا؟؟!/ألييبعذأبفبثزهم!"اا*إيوعوتبمااعلم

*.صرو!صروص-ء

تقدمفيمادخولهققديريبعدفهذا-25[22:]ا،نشقاق-ش؟*إ(جرغيرمصنونم

الكافرينبشرفلحا)3"،الفريقينمآلعنإخبا!هووإنماجدا،قبله

المثانيبابمنفهذاالممنوذ،غيربالأجرالمؤمنينبشربالعذاب

آلفخارو)قجاشنعيصالأقيادلف!إن>.كقوله،وضدهالشيءفيهيذكرالذي

هذامنهيخرجمقدرهناكفليس14[13-]ا،نفطار:./يم%*!(جمسعلفى

01اعلموالله،المستثنى

)1(

)2(

)3(

)6/915:وأحمد)8941،رقمماحهوابن)3175(،رقماالخرمذجممااخرجه

الراويأذإلااإلممادهوصحح)؟/393(:!العستد!ك9افيوالحاكم02(وه

كحاحاتمبوالالهيلقها،لم-وهببنلمع!دبنعبدالرحمن-وهوعاثةعن

لافي.،271)صى/:!"الحراسجلفي

.(4/891):!الأوسطإفيالطبرانيأخرجههريرةأبيحديثمنشاهدوللحديث

."...انقطاعفيداحلةقلها"مماو)ظ(ةالجحل"،أ)انقطاع)ع(0

".للفريقين"عما)ق(:

469



بألتىاولدكوولآاقولكؤ>وما:تعالىقولهعث!حر:الثانىالمئال

ليسامنفحن37[]سبأ:صئحا<وعملءامنإلامنزلفئتقربك!عندنا

المعنى؛علىالمحمولالكلاممنولكنهوالأولاد،الأموالفيداخلا

وذلك،إليهتقربهئملاواولادهمالعباداموالاناخبرتعالىلأنه

امنمنمنهمفاستثنى،إليه)1(القريبينهمليسوااربابهاانيتضمن

سواءصالخا،وعملآمنمنإلاعندهقرلبلا.ايصالخا،وعمل

تعالىفإنهاظهر،فيهوالانقطاع،لهيكنلماووولد،ماللهكان

بإيمانهمعندهقربهمواثيت،وأولادهمباموالهمإليهالناسقربنفى

فيالاتصالتقديرمناظهرههنا"لكن"فتقدير2،الصاوعحلهم

الاستتناء.هذا

المعنىعلىواردامنهكثيزارايتالعربيالكلامتأملتوإذا

عجا،لكاذالمعنىوضوحمعاللفظقياسعلىوردفلو،لوضوحه

تكلفإلىتحتاجولاكثير!،إشكالالتعنكتزولالقاعدهوبهذه

التكلف،منذكرهافيلماالمتكلمعنهاعدلإنماالتي،التقديرات

كثيروهذا،عنهرغببحاوالزموه،منهفرمالنطقهالصتكلفونفقدر

فيتقعولااصلا،المتكلمببالتخطرلاالتيالتحاةتقديراتفي

الله-شاءإن-وسنعقدلاشتهجنوها،سحعوهاولوالفصحاء،تراكيب

مستقلا)2(.فصلالهذا

أذ!ص(إلايضرو!ملن>:تعالىقولهعشر:لثالث1المثال

ينالوا"لن:المعنىإذاظهر؛هذافيالدخولوتقدير111(:عمران]ال

وتتقواتصبروادان،منكمينالوهلنفإنهمالضررواما،اذئإلامنكم

)1(

)2!

.!المقربين"منت()ظ

مستقلا".فصلاتعالىاللهشاءإنلها"وسخعقد)ظ(:
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بهم،ب()ق/234كيدهمضررلحوقفتفىشيعا"،كيدهميضركملا

بالإرهابانهولوبكجدهم،يلحقهمأذئمنيسلمونلاانهممع

والتصب،الأذىمنبهاينالهمومامحاربت!مإلىوإلجائهموالكلام

والضرر.الاذىبينففرق،لهمبضارذلكليسولكن

الجقربالسوءامندله>!لالمجمث:تعالىقولهعشرةالرإبعالمثال

وعلى،للمفعولمبني""ظلمالحشهو![481:]النساءظ!(منالاالقول

:قولانالاستثناءففيهذا

ظالحهشكاإذافإنهظلم"،من"لكن:أي،منقطعانهاحدهما:

هذاعلىاالاولفيالدخولوتقديرآثضا،يكنلملهيظلمهوجهر

فاعلهرو،ويبغضيبغضهانهكذا"يحب"لامضمودطفإنظاهر،القول

جم!ح!:النبيقالكحا،لهحلاللظالمهوشكايخهجهرهفإنظلممنإلا

.1وععوبته"(عرضهيحلالواجد"ليئ

ومطلنيظلمخي:وقولهله،الحقصاحبشكاية:فعرضه

اصحفيعليهمايؤديحتىلهالإمامضربةوعقوبخه،حقيومنعخي

ا.حشتههو:وقيل،مالك)2"مذهبوهواحمد،مذهبفيالقولين

نابالدعاء،جهزههوبالسوءوالجهر،متصلاستثناءهو:وقيل

لهاليأخذالإمامإلىذلكيشكواو،حقهلهويأخذعنهاللهيك!ححف

بحقه.

)1(

)2(

والسائي:)3628(،رقمداودوأبو(،91لا46رقم465)92/أححد:أخرجه

(،)11/6"لمةالاحساذإ:حباذوابن242(،الادقمماجهوابن)7/316(،

.بعهالله-رضئسويدب!الئريدحديثمنوكيرهم(201)4/:والحاكم

لأ(.)5/6."الفحح!فيالحافظوححخسنه،والحاكمحبانابنصححهوا"حديث

)!(.منسقطت"دتوهو"أحمد،
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عليهالمدلول"احد("منبدلأالرفعفيهفيجوزالتقديرهذاوعلى

ويجوزالمظفوم"الابالسوءاحديجهراناللهروئحب"لا:ايبالجهر،

ظلم(1.منجهر"إلأ:والمعنىالجهر،منبدلأالنصمبفيه

)1،.ه!!

ليسفمنقطغالقراءةهذهوعلى،بالفتحطلم""منولمحرىء:

".القولمنبالسوءيجهرالظالم"لكن:ايإلا،

لالذلىءامنوايأيها>:تعالىقولهعشر:الخامسالمثال

منكم(ترأضعنتجرصتكوتاذإلابالنطلبتن!مأقولكمتآ!لوا

!اباحقبالياطل،الاكلنفيتضمنمتقطعاستحناءفهذا92[]الضساءة

منهمستثنىقذرالاولفيدخولهقذرومن،الحقبالتجارةالاكل

ناإلاالأسبال!،منبسبببينكماموالكمتاكفوا"لا:ايعاما،

يخفىولابالئجارة"،%لابغيرهولا"الباطلب:يقدراو"تجارةتكون

)2(الاكلبالنهيالمرادإذفاسا،هوبلالتمديرهذاعلىالتكلف

،التمامعلىفالرفعونصبها،التجارةبرفعءوقرى،وحدهبالباطل

أظ/9116(هذاعلىاسمهاوفي،الناقصةكانخبرانهاعلىوالنصب

وجهالط:

تجار!3".الحعاملةأوالأكلسببيكونانإلا:التقدير:احدهما

."تجار!4)4(الأمواتكونانإلا:والثاني

)11

)2(

)31

،:القرآنلأحكام!الجامع.انظر.إسحاقأبيوابنأسلمبن!يدقراءةوهب

.)6/3(

".تأكللالاأق(.

مكانه.إليهالصضافوأقيمالصضاففحذف

،.الاس"(موال(:و)ظ"،"الحعاملة(:وأق)ع(،فيكذا

فيها.!ضمرااسحهافيكوذ
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الاألنسام!والحصمت>!:تعالىقوله:عشرالسادسالمثالى

الاستثناء؛موا!اشكلمنوهذا؟2[ا]النسا-:<أيفنمملكتما

عل!ه،حرالمفهيالتزويحإحصانمحصنةكانتإذامملوكتهلأن

ذايصحأ(أ!/235لاإذ،ريببلاالتزويجإحصاذههناوالاحصاذ

الإسر،إحصانولا4الحريةإحصاذولا،العفةإحصان:بهيراد

؟!المملوكةبهالمحرماتمنيستثنىفكيفقطغا،الئزويجإحصانفهو

ملكتما"لكن:والمعى،منقطعه!ناالاستثناء:الناسمنكثحرفقال

".حلاللكمفهوايمائكم

يقغحيثيقعإنماوالانقطاع،موجبمناستثشاءبأنههذاورد

قال،وغيرهالحوجبفييقعالانقطاعبانالردهذاورد،1التفريغ

آلصخلخت<وعملواس!امؤأألذينإلا6فيلىاليمبعذالافيشرهم>:تعالى

!.2[ه-24:]ألانحثحقاق

ايمانناملكتوما،متصلبابهعلىالاستثناء:طائفةوقالت

:اختلفواثمالمزوجاتا،منمستثنى

وبعضوغيرهعباسابنمتهم،الصحابةمنطائفةفقالت

للسجدوتحلطلافا،بيعهاكانباعها،ثمامتهزوجإذاإنه:التابعين

بأمور"المذهبهذ!ورد،بالايةلهمواحتج،يمينهملكلانها

إذالسيدهاحلالاوطؤهالكانصحيخا؛كانلوانهأحدها:

وحلهالهاسيدهاملأ[جتمحفكما،يمينهملألانهازوجها؛

وتناولللزوح،وخلهالهامشتريهاملأيجتمعفكذلك،للزوج

اواحد.لهماللفظ

كاذماالشراءبعقدإليهفانتقل،البائعخليفةالمشتريان:الحاني
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دامتماالجضعمنفعةصسلوبةرقبتهايملككانوهوبائعهالحيملكه

المشتريفملكها)1(يملكلة،ماكانالمشتريإلىونقل،مزوجة

كانكما،الجضعاليهرجعزوخهافارقهافإذا،الئضعمنفعهمسلوبة

والقباس.محفالفقهفهذا،كذلكبائعهاإلىيرجع

عنهااللهرضيعائشةان"الصحيحين")2(فيثبتقداانه:الثالث

بطلولوكي!،النبيوحيرهافعتقتهامزوجةوكانتبريرةاشحوت

فيهوغيرهمالأربعةالائمةأخذمماوهذايخيرها،لمبالشراءالنكاح

:يقولممنوهو،الحديثراويفإنه،رايهوتركواعباسابنبرواية

طلاقها.الأمةبيع

:الخدريسعيدأبوقالبالسبايا،مختصةالآية:أخرىطائفةوقالت

وطءللمسلحينتعالىاللهفأباحقالوا:وطاس)3(،سبايافينزلت

مىهؤلاء:اختلفثممحصنالب،كن!إنال!بي،منملكوهما

يباحوكيوهما.)"الخطابوابوالشافعيفقالالمسبية؟وطءيباح

مفقودا،اوموجودازوجهاكانسواءاسحجراؤها،لمإذاوطوها

خجح:بثلاثواحتحوا

مستثنثااليمينبملكالمسبياتوطءأباحسبحانهاللهأدن:احدها

.المحصناتمنلهن

سعيدابيحديثمن("صحيحه(")فيمسلممارواه:الئانية

ملكها".فيحابحلكله"المشتري)ق(:)1(

.()4015رقمومسلم)2536(،رقمالخاري)2(

)1456(.رقممسلماخرجه)3(

)051(.تالحخبليالكلوداني)4(

.تقدم)5(
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فلقي،أوطاسإلىجيننابدثحنيننيوم!يواللهرسولأن:الندري

منناسافكانسبايا،لهموأصابوا،عليهمفظهروا،فقاتلوهمعدؤا

منأزواجهنأجلمنغشيانهنمنتحرجوا!النبيأصحاب

ألنس!منوالمخصتت>!:ذلكفيوجلعزاللهفأنزل،المشركن

عدتهن.انقضتإذا4حلالكمفهن:اي<إل!ئم!،ماملكث

الهنأوطاسيومسبايااصبناسعيد:أبيعن)1(الترمذيوفي

وأتمحصئت!>:فنزلتلحع!ب!اللهلرسولذلكفذكروا،قومهنفيأزواج

كغوإن،إباحتهنفيصويحوهذا<إلضئحمملكتإلاماألتسامن

.اروا!ذوات

بناالعرباضحديثمنأحمد(")3(و"مسندالترمذي)2(وفي

"،بطونهنفيمايضعنحتىال!شبماياوطءحرمع!ي!النبي"ان:سارية

الحليحصلأنفلابد،الحملوضع:وهي،غايةإلىالتحريمفهذا

غايتان؛لهلكانالوطءمنمانعاأرواجهنوجودكانولو،الغايةبعد

ظاهرخلافوهو،الحملوضع:والثانية.الزوجعدمإحداهما:

الحديث.

ولاحرمةلهيبئلم،الئضعالحربيالكافرملكولأنقالوا:

روجته،رقبةفملكوا،يملكهكانماعليهالمسلمونملكقدإذ؛عصمه

يستحقوالمسلملاسئما،البضعملكفيالعصمةببقاء)4"يقالفك!نث

)2(

)3(

)4(

حسن".حديث"هذا:عمبهوقال)1132(رقم

واستغربه.(156الحرقم

شواهدلهلكن،مقالالعرباضحديثسندوفى1(-لأ153رقم)28/384

بعضها0تقدمبهايقؤى

"بقاء".)ع(:
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باقئاوحدهالبضتعملكبالفما،أملاكهوسائروأولادهرقبتهملك

قالوا:أب")ظ/96،معنىولا!حاسولانصلافهذا؟!العصمةعلى

ولومطلفا،عدتهنانقضاءبعدالسباياوطءفيحك!ي!الخبيأذنفقد

وهذا،بموتهالعلمبعدالاوطئهنفييأذنلممانغاالزوجبقاءكان

وصحة.قوةتراهكماالمذهب

لمصبيتإذاوطؤهايباحإنما-:وغيره-القاضياصحابناوقال

وطؤها،يباحولانكاحهماعلىفهمازوجهامعشبيتفلووحدها،

والمجهول،مجهولالزوجفبقاءوحدهاسبيتإذا)1(لأنهاقالوا:

كذلكولاوطؤها،فحللها،زوجلامنمنزلةفنزلت،كالمعدوم

معها.زوجهاكانإذا

بقارووغلموحطهاسبيتإذا.وهوسؤالاانفسهمعلىأوردواثم

منهيئج!همولاعنهلهممحيدلاسؤالوهذا؟الحربدارفيزوجها

عصمةزوالإلىاستناداالزوجبقاءعلموإن،بالحلقولهمإلا

النصوصخالفوا،التحريمبالتزاماجابواإذافإنهمبالسباء،النكاح

نقضواالزوجبقاءتحقيقمعا()قا/236بالحلاجابواوإنبينا،خلافا

الأزواجمنخاليهالمسبيةكونإلىالحلاسندواحيث،اصلهم

.المعدوممنزلةللمجهولتنزيلا

والأحاديث،الآيةتتنؤلوعليهواصخافقهالخطابابيققول

منالمحصناتمنأباحتعالىاللهوأن،متصلالاستثناءأدنبهويظهر

المسلمون.سباها

تدخلفلابالسباء،الاحصانيزول!ررتموهمافعلى:قيلفإن

أع،.منساقطهاإلى.".ءثلسبجت:قولهمن11(
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الاستثناء.فيالانقطاعفيجيء،المحصناتفي

لهاالالسمشمولصحالسباكا،قبلمحصنةكانتلما:قيل

بالاستثناء.فاخرجت

محصنةفإنهابيعتإذاالمزوجةالامةفيتقولونفما.قيلفإن

داخلةكيرأوالعمومهذامنمخصوصةهيفهلنفسها)أ"،ملكتقد

فيه؟.

للتاس:مسلكانههنا:قيل

الاالجيعانعلىالدالةبالأدلةالعموممنخصتانهااحدهما:

واحد.وقتقيلشخصينحلالايكونلاالفرجوان،النكاحيفحخ

إذاالسيدلأن؛منهالمستثنىفيتدخللماثها:الثانيوالصملك

إلىانتقلفقدباعهافإذا،ملكهعنالبضعمنفعةاخرجفقدزوجها

فلم،البضعمنفعةمسلوبةالمشحريفملكيا،للباجمعكانماالمشتري

وهذا،الايةتتناولهافلمالبيع،بعقدملكهفيالمنفعةهذهتدجا

اعلم.والله،الأولمنوادنالطفالمسلك

)ق!.)1(!ق

!7فىفى
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تعالى-اللهرحمه-يعلىابيالقاضيخطمنمنقولةشتىفوائد

فائدة

صلاةفيبالقراءةيجهرلاأحمد:عنسعيد)1(بنإسماعيل

العيدين.تكبيرمثلتكبيرفيهاليس،الخاسصلاةويصلي،الاستسقاء

بالقراءةيجهروالمروذي)4":والكوسج)3()2"الحكمبنمحمدوعنه

هذاانيحتملحفصأ6":ابوقال(،!يد)بنعبداللهلحديثفيها

قديم.سماعهسعيدينإسماعيلإن:قيلقدلانهالمتأخرهوالقول

فائدة

عياشأبوروىلماركعةالخوفصلاةتعجبنيلااححد:قال

)1(

،2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كيرةمحائلعنده)023(تاححدالإماماصحاب!نالشالنجىإسحاقابو

)1/273(.الحضابلة"ة"طبقات.مشجعةحسخة

"طبقات)223(.سنةقبلهوماتأحمد،اصحابخواص!ن"الأحولبكرأبو

592(.)2/:،الحنابلة

"طبقاتأكثرها.طبعومائله)251(تليقوبأبومنصوربنإسحاق:هو

.3(1/30):ي!بلهلحاا

إلى-نسبةالمزؤذيبكرأبوعدالعزيزبنالحجاجبنمححدبنأححد:هو

إكصاضهولولىماتخىولازصهأحمد،صحابمنالمقذموهوالزوذ-مرو

)1/137(.:الح!ابلة"داطجقات)275(.توغسله

صلىثم،رداءهوحؤليدعو؟القبلةالىفخوجه،يستسقيخرجلمج!النبهى"أن

رقمومسلم)2201(،رقمالبخارياخرجهبلقراءهأفيهحاجهر،ركعخين

.لقراءةبللجهرذكرمسلمروايةفيوليس)498(

وفخياتصانيفله)387(6تالبرمكيحفصابوإبراهيمبناححدبنعمر:هو

)3/273(.":الخابلة"طحقات.والصعة
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روىوكذاأأ(،سليمبنىويومبعسفانصلىانهجم!ح!النبيعنالز!قيا

،2(
ابووكذلك،الرقاعذاتفي"الححثمةابيوابنعياس)3(وابنبر.

،5(.
وابن)6"عائشةروتوكذا،ركعتينصلىأنهنجدعام!يهريرة

)9()8،ء)7(رو
-.موسىوابوعمر

فائدة

ناافخشواالغارةارادواإذاالقومفياحمدعن)01(بختانابن

طلوعإلىالصلاةيؤخر!رناو،دوابهمعلىيصلونالعدويبادرهغ

الشمس؟

اربمجمص!البيتأخيزفيوا!ج!فعلوا،شاءواذلكاي:قال

ب(.)11")ق/236الخندقيومصلوات

والخحاثية(،)1236رقمداودوأبو(،01658رقم271112/:أحمدأح!جه(أ

337(.11/:والحاكم(128)7/:،الاح!ان1جاذوأبن،(176)3/

.(431)4/ة""الإصابةفيالحافطإسنادهوجؤد،والحاكمح!انابنوصححه

)843(.رقمو!سلم(،لح)136رقمالبخاريأخرجه2(

)449(.رقمالبخارياخرجه3(

)841(.رقمو!سلم)4131(،رقمالبخاريخرجه4(

والنسائى:)3503(،رقموالترمديأ"124(،:رقمداودأبوأخرجه!(

3/173(-.)174

.(21)42رقمداودأبوأخصجه6(

)983(.ومسلم)439(،رقماليخاريأخرجه7(

فعله.من)2/215("المصنف":فيشيةأبىابنأخرجه8(

.31(!)3/ة""المغخيوانطر9(

"طبقاتأحمد.صحابمن،يوسفأبوبختاذبنإسحاقبنيعقوبهو:01(

.ولحياذ"ا"جبان:إلى(وظ)دقفيالاسموتحرف554(،)2/:"الحخابله

والخسالي:)917(رقموالترمذي3555(،رقم)6/17أححد+أخرجه11(
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ولايومئونركبانا،يصلونمنهزمينكانواإن)1(:طالبابووعنه

صتىبعدمانزلتالايةهذه،ع!ج!الثبيئصفىماعلىالصلاةيؤخرون

!وأ2"،كاناأوفىطلاخفمض>فاق:تعالىقولهوالحجةع!ي!،النبيئ

923[.:]البقرة

فائدة

منركعينصلىرجلفياحمدعنأ3"الحكمبنمححدنقلى

صلىفإذا،الإماممعدخلشاءإن:قال.ةالضا5اقيمتثم،فرض

،الإماممعويدخلالقملاةيقطعانإليئواعجب،سلمركعتينمعه

اختارانهغير،تحريمةكيرمنالدخولهذا؟وظاهر:القاضيقال

بتحريمة.والدخولالقطع

فائدة

قدانهميطنالمسجديدخلالرجلعنأحمدسألت:طالبأبو

فيها؛اختلفواقد:قال.الصلاةتقامثم،ركعتينف!صليصلوا،

يسلم.:قالوبعضهم،فرضفيفرض!يدخللايحضي:قالبعف!

ا(1لأ)ظ/0يسلم:قلبكيف،يباليما؟قال؟تقولما:قلت

نعم.:قالمعه؟ويدخل

)1(

)2(

،3*

وله،انقطاعوفيه-عنهأدته-رفيمسعودابنحديثمنوغيرهم)2/17(

بها.يخقو!شواهد

؟2(.)؟تاححدأصحابخواصمنالمشكلانيطالبابوحميدبناحمد:هو

81،.)1/؟"بلةالحظطبعات9

)ظ،.منساقطةالاية

)ق،.فيتكرروقدخطأوهولحكم"1لاعبد)ق(ت
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يستأنف،؟قاللانهالدخولمغمنعانههذاوظاهر:القاضيقالى

علىا؟.يقطعاوصلاتهفييمضيفهلمعهيدخللاقلنا:فاذا

ناإليواعجبمعهدخلشاءإدط؟عنهالحكمبنمحمدةروايتين

يمضي.:والثافية،معهويدخلئسلم:طالبوابو،يقطع

فافتتحمسجدفيدخلرجلعنشحل-وقد)1(الحارثابوفعنه

سكعتيناوركعةصلىفلماصلوا،قدانيرىوهو،مكتوبةصلاة

معصلىشاءإذثمافتتحها،التيالصلاةالمجغةقال-الضلاةاقيمت

معهم.يدخللمشاءوان،القوم

:الصلاةاق!متئمتطوعاافتتحفيمنيقولوكذا:!فصابوقال

")2(التسليم"تحليلهالمج!:قولهووجههيممها،ولكنيقطعهالاإله

.التمامبعدالذيالتسليمبغيرمنهايخرجلااذفوجب

.يفرغخىيقطعفلاصلاةفيدخلمغمسعود:ابن

فإذ،واجبةالجماعةصلاةان:مخهايخرفيوءنه،الأخرىووجه

فهلالمسجد،فيالجماعةادركثم،ففرغ،صلاتهفييمضي:قلنا

؟والانصرافالدخولفيمخيرايكوذاو،معهميدخل

دوايتين:على

)11

،2(

عهلهاححدالإماماصحابمن،الصائغالحارثابو!ححد!بناححد:هو

.(1/177):"الحنابلة"طبقاتأ.كثيرة!سائل

!قمرالرمذى611(،رقمداردوابو01،،60رفم292)2/أححدةاخرجه

-.عنهاللهرضي-طالبابيبنعليحديثمن)!27(رفمماجهوابن)3(،

وصحح"وأحسنالابهذافيشيءاصخالحديث"هذا:الترمذيقال

سعيد.أبيحديثمنضاهدرله،الائحةمنجمعالحديث
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،الحارثابيروايةفيالمنصوصوهويخير،إحداهما:

،يصلوناهلهمسجدفيحضترإذامعهميصليأنيجب:والاخرى

السنة.وردتوبه،مذهبهفيالأكحروهو

فيويدخليقطغهافهل،الصلاةاقيحتثم،بتطوعاحرمفإن

يسمها؟أ()ف/137أوالجماعة

كاختلافوغيرها،الفجرركعتيبينفرقولاروايحين،على

.الصلاةاقيحتثم،فريضةبصلاةانفردفيمنقوليه

نأيعجبني:فعنه،فريضةعليهانذكرثمتطوعفيدخلفإن

الفريضه.يقضيثمشفععنينصرف

كما،اخرىروايةالحسألةهذهفيعنهويخرج:حفصابوقال

!ص:قودووجهه،الصلاةاقيحتثملطوعفيدخلفيمنذكرنا

ءذكرها")1(.إذا"فلع!لها

فافدة)6(

واقيمتوضعإذاالعشاءعنأححدسئل:الحارثأبوقال

اليومفأمامجاعيما،فيالقوموكان،احاديثجاءتقد:قال،الصلاكل

.بالطعاميبدأ:جماعةروايةفيوقال،رجوتقامفلو

؟عشاءهيحموشيئامنه4يتناوفهل،بالطعاميبداقلنا:فإن

نحواولقمةطعامهمنأكلقدالرجلكانإذاةعنه)3"حنبل

)1(

)2(

)3(

.-عظاللهرضي-أنسحديثمن؟"6()رقمومسلم95(،الأرقمالبخا!يأخرجه

.()ظمن"ئدة"فا

حمد=الإمامأصحابأحد،ال!بافيعليابوحنبلبنإسحاقبنحنبل:هو
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لاناالعشاء؟إلىيرجعثمفيصليالصلاةإلىيقومانباس!فلا،ذلك

فألقىالشاةكتفمنيحتزكانوقد،الصلاةإلىدعيلمج!النبي

أأ(.وقامالسكين

واقيصتالعشاء،حضرإذااحمد:سألت)6"ةالحسينبناحمد

)3(؟الصلاةإلىاخرجثماشيئامنه4انا:قلت.بالعشاءابدا:قال،الصلاة

نإ:قال،جماعةالصلاةتفوتنياناخاف:قلت.تعشبللا:قال

تركهامنشغلنفسهفيفكان،تركهئمشحئامنهتاولإذاالرجل

اثمالطعاممنيريدماعلىفيأتي:قلت،حاجتهمنهينللمإذاالطعام

وقت.فيدامماالصلاةتفوتاأنخافوان،نعم:قال؟يصلي

إنا:قال،الطعامبحضرةيصليالرجللاحمد:قلت؟(:حرب

يأكلطالمطن!ان،اكلهي!مفيفالصلا"،فأقيمتبعضهأكلقدطن

يكوناانبينالفوقهذاوظاهر:القاضيأقال،يصليانإليفأحب

)1(

)2(

)3<

)4<

01>أ/383(ة"الححابلة"طبقات)273(.تعمهوابن

امةبنعمروحدي!من!3(!فىرقموم!لما>258(،رقمالبخاريأخرجه

الضمركلب.

"طبقاتااشياء.احمدعنروى،السرمريحسانبنالحسينبنحمد:هو

!5"(.)1/ت"الحنابلة

)ق(.منساقطهناإلى.(".1.حضر"إذا:قولهمن

كهوله،الإمامعناخذ،الكلرمانيالحخظليخلفبنإسماعلبنحرب:هو

)1/388(.!الحخابلةدا"طبقاث)028(.تحيدةمسائل

علىبعضهمكرثم!عها؟نمخةكدهأنالشاولىرهيرذكرو"مسائلها"

منهاكاملةنسخةعلىكرثم4القرىأمبجاصعةعلحيةالةرساوقد!هامنهاقطعة

الث!يخقدموقدمنها،صورةرأيت،قديمةجيدةنسخةوه!،خاصةمكتبةفيئ

1أححد[(عنالكلرمانيحربمسائلإجمعبالمدينةعلميةرسالةالثبيتيعبدالباري

011ونوفئت

069



فيؤخره)1"يبدالاانوبين،طعامهفيستوفيابتدا

فدةفا

يخرجلميكونانجمثلحاضر،كيروالامامالصلاةاقيمتإذا

روى:روايتجنفعلى؟المنارةفيوهو،المؤذنهواوبعد،بجتهمن

للحذيث)2".يروهحتىيقوموالا:جماعة

ناقبليقومواأنللمأمومينجائزأنه:وكيره"3(الأثرموروى

صفوفهمالناسوصفالصلاةاقيحت:هويرةابيلحديثالاماميروا

ولم")4(،مكانكمأن"؟بيدهإليهمأوماثممقامهفقاملمجي!النبيوخرج

.")جوازهعلىفدل،علجهمئنكر

،6(
وسعانه:عنهوكيرهماوالمروذقيمحمدبنجعمروروى

شاءواوإن،يروهانقبلقامواشاءوافإنجحجعا،بالحديئينالعمل

يرورو.حتىيقوموالم

)11

)2(

)3(

)51

)61

ثلىةفا

بألسفلا،المؤذنالامامانتظرإن:طالبابيروايةفياححدقال

6193(.رقمعداللهمسائلانظر

فلاالصلاةاقيحتإذاإ:قالع!البين-عنهالله-رضيقادةأبيحديثيعخى

06(.)4رقمومسلم)637،،رقمالبخارياخرجه!خرجتقدترونيحتىئقوموا

عنكثيرةمسائللهبكلر،ابوالاثرمالطائيءهانىبنمححدبناححدهوة

.(162/)1:داالحنابلةإطقات260(0أبعدتالإمام

.(9506!قمومسلم،2(لأ51!قمالبخاريأخرجه

.(21141/:"الفتح"وانظر

جعفرلهيقالمهمواحدكلاحمدصحابمنجماعةلانهو؟مناعر!لم

342(.)1/333-الحعابلة،:إطبقاتانظرمحمد،بن
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ووجهه:ب()ق/237.باسفلاينتظرهلموإنعمر،ذلكفعلقد

انهعلىفدلبامين")1(،تسبقثي"لاأب()ظ/07:!م!للنبيبلالقول

.ينتظرهلم

)2،فائدة

يديه،بيننعليهيضغعبداللهابوكانقالا:والكوسج)3"عبدالله

.إمامغيرأوكانإمافا،الصلاةفي:يعني،رجليهبينيجعلهماولا

ا.يديهبينونعلهوالتطؤحالفريضةيصلي:ابيقال)4(:عبداللهقال

.يسارهعنيجعلهما":علي)بنواحمدحنبلونقل

افياذلكإلىاشاروقدحدا،بهمايؤذيلاأنها:الأولىوجه

نعليهفوضعبمكةالفتحيومصلىغ!ح!انه:الثانيةووجهالحديمث)6".

)7،ا
.يسارهكأ

)1(

)2(

)3(

)3(

)6(

)7(

بالارصمالحاتمأبوواعله)379(،رفمداودوابو)6/15(،أحصد:أخرجه

)1/116(01"العلل":

)1/921(،:الحاكماخرجهكمالبلاللمج!النبيقولمناانهوالصحيح

56(..)2/23:""الكجرىفيوالبحهقي

.()عفيليس!""فائدة

.2(0-5)2/:!الحنابلةدطبقات.1092(تخبلبنأحمدالإمامابنعبداللههههـ:

يصح.اوجهولكل"كاذ"،:)ظ(

"طبقات)092(.تالابارالنخشبيالعجاسأبومسلمبنعليبنأحصد:هو

روايةلهعليبنأحمد:يسحىاخرالإمامتلاميذومن127(لم)1ا:االحنابلة

.الإمامعن

حديثمنوصححه026()1/:والحاكم6(،هوها)؟65رقمداودابوخرجه

.-عنهادلهرضي-هريرةابي

والخسائي:)"64(،رلمحمداودوابو29153(،رقم)24/113:أحصدأخرجه
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ئلىةفا

خلفيقومالجاهلالرجل-فيسعيد)1(بنعليروايةفيقالط

فيويقوميدفعهاوفيؤخره،منهبالسنةأعلمهومنفيجيء،الإمام

ابيئاخرهجنعبادبنقيسحديثلهقذكر،ذلكارىلا-:مقامه

غلاما)3".صكاذإنما.فقالكصب)2"؟ابن

ذلكإلىسبققدكبيرلانه؟تاخيرهيجزلمإنما:القاضيقال

غلافا.كانقي!ابأنابيئحديثعناحمدوأجاب.الموضع

وصلاة،الصبيتأخيرجوازاححدكلاممنيؤخذوقد:قلت

الاماميليالميموثي)؟"ةروايةفياحمدقالوقد،مكانهالرجل

أبيروايةفيوقال.والصبيانالغلامويؤخرالقرانصحابوالشيوخ

رجلفيجيء،صبيآخرهفيفيكونطويلايكوذالصففي-لبصا

بالصف.متصلهوبأسلا-:الصبيحلففيقوم

خللالصففيكاذإذاانهعلىيدذوهذاأصحابنا:بعضقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الساتببنعداللهحديثمنوكيرهم)1431(رقمماجهوابن)2/74(،

صحيح.وسضده-.عنهاللهرضى-

جزءاذعداللهأبيعنله،النسويالحسنابوجريربنسعيدبنعليهوت

)2/126(.الحنابلة"ة"طبقات)7!2(.تصسائل

والنسائي:)0246(،رقموعدالرراق21264(،رقم)35/186أحمد:أخرجه

وكيرهم،)5/558(:!الإحانلاجاذوابن(1لأه)3!قمخزيحةابن)2/88(،

صحيح.حديثوهو

حباذ.ابنبوبوعليه

خواعمن،الحسنابوالزقيالميحوفيمهرانبنعبدالحم!دبنعبدالحلكهو:

29،.)2/إ:الحنابلة!طبقات)274(.تالامامأصحاب
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حكموقل،الرجليصافلاالصبيلأن؛الموقفئبطللارجلمقام

رجل،فجاء،صبيوفيه،الصفامتلأقدكاذفإذ،بالصفباتصاله

بالتقدمة.اولىلانهمقامهويقوميؤخرهأنجاءإذافللرجل

فائدة

يوفا،فجاء،الامامخلفيقومعبداللهابوكانالحزوذي)1(:قال

فيوقامفاعتزل،الموضعذلكفياحطيصليانالناستجاف!وقد

مربض!امثلمصلاهالوجليتخذاننهىقد:اوقال،الصفطرف

!البعيرأ2(.

ئلىةفا

برجلصلىجاهلأاذلو)3".عبداللهابنهروايةفياححدقال

صلاته-وجارتإليهاورد،للسنةمخالفاكانا؛يسارهعنفجعله

الاامعهوليسالصلاةيقيئمالرجلفيمحمدبنجعفرروايةفي

تطوعف!عباسابنع!النبياموانما،الفريضةفىيؤمهلا:غلائم

هذهوروى(.)تطوعهوإنحاانسحطيثوكذلك)؟(.الليلصلاة

االحروذيا.قالحمدقال9:فيهاالعبارةثم)ع(1فيل!ست"فائدة[()1(

والنسائية،)862(رقمداودوابو(،15532رقم)24/2192:اححدأخرجه)2،

شبلبنعبدالرحمنحديثمنوغيرهم)9142(!قمماجهوابن)2/214(،

"الحستدرك"ةفيالحاكمصححهوإذ.ضعفسندهوفى-عنهالله-رضب

)1/922(ا.

الحطبوعة.الروايةفياجدهلم)3(

رضي-عباسابنحديثمن)763(رقمومسلم(،)117رقمالبخارياخرجه)4(

عخهما-.الله

6،.)"هرقمومسلم)727،،رقمالبخارياخرجه)5،
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أ1(.سنديوابنحربعنهأيضا

فيإمامئايكونانيصحلاانهذلكوجهاصحابنا:بعضقال

صلاةفيوالعبدكالمرأةبه،تنعقدفلم،الصلاة)ق/"113،هذه

ناتصحلأنها؛الجماعةتنعقدأنبامراةصلىإذايلزمولا،الجمعة

النساء.حقفيفيهاإمامةتكون

فاثدة)2(

ابوفقال؛الصبيمصافةمنالبالغمنععلةفياصحائنااختلف

فذا.البالغفيصيرأ3(:يعنيمتطهرا،يكونلاانديخشى:حفص

وعكسه،كالمراةيصافهانيجزلميؤمهانيخزلملما:كيرهوقال

ئصافه.انجاز،يوفهأنجازلماالنافلةصلاة

الرجلوسطهما،فييقفانبينمخيرفالامام؟ذلكئبتوإذا

كانتإنيمينهعنجميغايقفاانوبين،يسارهعنوالصبييمييهعن

:فقال،عليهنصن،خلفهيقفاانجازنافلةطنت!انفرضا"الصلاة

وسط!مالرجلفيمومالفريضةصلاةفيئدركلموكلالمرجلكانإذا

"أمنا:انسحديث؟لهقيل،الفريضةفيمسعودابنفعلكمابينهما

.التطوعفيذلك:قاللما)؟،واليتيمحمك!م!اللهرسول

يمينعلىيقفالرجلانفيعبداللهأبوواحتج:حفصابوقال

)1<

)21

)3(

)4(

،سنديبنحبيشهو:

)1/093،.الححابلةإ:

)ع(.فيلجست"فائدة"

لافيكوذ".)ق(:

قريئا.تقدم

"طبفات.مسائلعنهله،الإمامأصحابكبارمن
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أبي،حدثنا،يعقوبحدثنا:)1(رواهبما،يسارهعنوالغلام،الإمام

ابيه،عنالأسود،بنعبدالرحمنحدئنن،إسحاقبنمحمدعن

:قال،بالهاجرةمسعودبنعبداللهعلىعلقمةوعميانادخلت:قال

جعلئمعمي،ويدبيديفاخذ،خلفةفقمناالطهر،الصلاةفأقام

واحدا،صمافصفنابيننا،قامثم،يسارهعنوالاخريحينهعناحدنا

ثلائة+كانواإذايصنعلمج!حواللهرسولكانهكذا:قالطثم

2(:أحمدأرواهما:الإمامخلفيقفاذأنهمامنالتطوئمفيوححت

ابياابنعبداللهبنإسحاقاخجرني،مالكعن،عبدالرزاقحدثنا

".وراءهواليتميمأنافقصت":وفيه،الحديثفذكر،انسعن،طلحة

عبدالله،ابوبهيقطعلمانسحديثانعلى:حفصابوقال

؛إسحاقحديثعلىيجسرلاقلبيكان)3(:عبداللهروايةفيقال

ذأفيهإنما،اليتيمذكرفيهليس-خلافه-يعنيموسىحديثلأن

ع!ي!.النبييمينعنقامان!ا

:قالشعبةحدثنا:قالمحمد،بنحجاجحدلنااحمد)4(،قال

انس:عنيحدث،أنسبنموسىعنالمختار،بنعبداللهسمعت

عنأنسافجعل،بهم]فصلىوخالتهوأمه!اللهورسولهوكانانه

،1(

،2(

)31

)4(

،إسحاقبنمحصدلأجلحسنوإسناده4386،رقم593)7/ر"المسند،:فى

الاسودعنإبراهيمعنالأعيشطريقمنوكيره5341(رقممسلمواخرجه

به.وعلقمه

صنتحريجهوتقدم،صحيحوسنده0"126(رقم)02/113الصشد":دافى

الصحيحمن.

("....شعبةحديث"لاذ:وفيها(،فى)43رقم

1066".رقممسلمواخرجه91351(.رقم322)02/"الممخد(":في
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خلفهما.[)1"وخالتهوامه،يمينه

مني.أشبالمختاربنعبداللهوكاذ:شعبةقال

فائدة

جابرلحديث،عليهنص!،خلفهيصلياأنرجلينكاناإذاالأ!صل

يقومثلاثة)ق/238!(كانوااذامسعودالنالطذه!مافأمارأ2(.- ء.-ء0وجا

الأنجار.هذهعبداللهيحلغلم:قالعبداللهابافإن،وسطهمأ(171أظلم

فيالاماميكونانوأرجو:قالذلكفيعبداللهابوسهلوقد

عمر.فعلكما،يتقدمانإليوأحب،واسعااللاثة

وإلىالتشهدفيوالاماميجيءالرجلفيالمروذيعنهوروى

وء!)3(5-
يتقدمانإلىأعجحب:قاليجذئه؟أومعهيمومهلرجل.!ه

الرجل.ويجذبالامام

ويقرب،المأمومئأخزليقلى"الامام"شقدم:قوله:حفعىابوقال

.الامامخلفمعهمقامهليصحالرجلجذباجازوقد،السترةمنالامام

عنيؤخرهلانهرجلا؛يجذبأنكرهانهعخهالرواياتوأكئر

.-)041
ذلك.هواختاروإد،مودعه

وجلسرجل،معالامائمصلىإذا:طالبأبيروايةفيوقال

يثقلالجالستاخيرلأن؛يقومحخىيسارهعنفليجلس،رجلوجماء

)1(

)2(

)3(

)؟(

"المسد".منوالاستدراك،الأصولجميممنساقطالحعكوقينبينصا

الطويل.جابرحديثفي)0103(!قم!حلماخرجه

.إ!الزقه"وإن:(أق

ثمت.ماالصوابولعل،فإن:الأصول
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موسع.رجليحينهعنكاذإذالإمام1يسارعنالمأموموكوذ،عليه

فائدة

عنهفنقلعلو؟علىالحأمومينصلاةفياحمدقولاخضلف

ضيفا.موضغاكاذإذا،الضرورةعلىذلكاجاز9انهصالحع

فياكاذإن:الإمامبصلاةالبيتفوقيصليالرجلفيوقال

أنس.فعلكما،الجحعةيومض!قموضع

يصليانمطلقا:الجوازالحارثوابووحخبلىحربونقل

الرحبة،فياوسطعفوقاودابىفيآالإماقراءةيسمعوهوالحاموئم

علىاو،الإمامبصلاةسطحهعلىيصليالحسجدمعمنزلهرجلاو

اهريرةابيعنبذلكالآئاروذكر،اسفلالامامابصلاةالحسجدسطح

)أ".عباسوابنعمروابنعنهاللهرضي

حربفنقلحائما،اوطريقاونهربينهمكانإذاقولهواختلف

ويمنو!نها،الاماميصلاةبيحبفوقتصليان!راةاجازانهعنه

أنسحديثوذكربأس!،بهيكودقلاانارجو:ولفطه،طويقالإمام

صلىامنلا،:قال؟وحدهكانإذا"فقيلذلك)2"!يفعلكاذانه

اعاد.وحدهالصفخلف

)1(

)2(

ابنو"مصعف3"(،81-)3/عبدالررا!تى(:"مصنففىذلكفيالاثارانظر

)2/35-36(.ش!ة"؟أبي

صلىمالكبنأنسأنأ"ة)3/11ةوالبيهقي)3/3":عدالرراقأخرج

طريق.وبيخ!ماعدالملكبنالوليدبصلاةعدالرححنبنحم!ددأرفيالجحعة

دا!فيو!رالإماممعيجمعكاذانسااذإ)2/35(تةشيبةأبىابنواخرج

فكاذالمسحد-إلىبابلهالمسجدعلىمشرف-بجتالحارثعدبننافع

.بالإمامويائمفيهيجحع
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بصلاةسطحفودتىئصليالرجلفيفقال-الحنعطالبابوونقل

صلى،انس:قيلفلا،نهراوطريقبينهماكانإذا:قال-الامام

لاالجمعةويومكبر،بعدماغرفةفيالجمعةيومصلىأنس:قال

.الناسمنيصتلى!،طريقيكون

موضعكانإذا:قال،للضرورةذلكجوارالحكمابنونقل

سطج!،فوقفتجورلتراويح1فأما،انسعنيروى،عنهاجزاضرورة

لطوع.ذلك:وقال،نععليهطريقبينهحاكانهـإن

أ()ق/923فيالناسيصفيانجمائزالجمعةويومحفع.ابوقال

ئععليه.،الطاقاتوخارجخراسانبابطاقات

العلممع)1"بكرةابيفعلمثلالرجلقعلإذاحفع:أبوقال

اجمازانهوعنهيعيد،؟إحداهما:فىوايتان؛بكوةلابيغبهينالنبيبنهي

فييدخلحتىيمشيثم،الصفدونفيحاويركعيكئرانللرجل

فييدخلانقبلكثررجلفيفقال،يدركلاانهعلمإذاأ2(،الصف

قد،ذلكلهيجوز:فقالالصففيدخلحتىمشىثموركعالصف

رويوقديعيد.انيأمرهولم،الصفدونركعبكرةاباانروي
،3(?

)4".الصفدونركعاانهماوزيدمسعودابنعنايضا

الركوعيدركانهعلمإذاارى:ابراهيمبنإسحاقروايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)783(.رقمالبخارياخرجه،الصفخلف!لاتهفي

)ق(.منسقطت"الصففييدخلحتىيمشي"ئم

.!"فروى:()ع

283(،-282)2/:وعبدالركاق)1/922(،:شيبةابيابنالأثري!اخرج

09(.)2/الكجرى":لافيوالبيهقي
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إلياحبواثنان،ركعيدركلاانهعلموإذا،الصفدونيركعلم

)1(.الصفالىويدباجمغا،يكثرأان

حدثتااحمد:بنعبداللهروىما:هذهاووجه:حفصأبوقال

بنقبيصةعن،الزهريسعدبنإبراهيمحدثنا،يحيىبنزكريا

،ركوعوالقومالمسجديدخلثابتبنزيدرايت:قال،ذؤيب

)2".مثلهمسعودابنوعن،الصفإلىيصلحتىيدبثمفيركغ

يقولالمنبرعلىالزبيرابنسمعانهعطاء،عن؟جريجابن

ا،يدخلحينفليركعركوعوالناسالمسمجدأحدكمدخلإذا:للناس

قال،السنةمنذلكفإنالصففيحتىإيدخلراكغاليدبثم

ذلك)3(.يفعلهورايتهوقدعطاء:

تعد("،"لا:بكرةلابيخمي!الثبيوقول:البرمكيحفصالوقال

السق.منذلك(فإن):الزبرابنقولبدليل)"(،السعيشدةعننهي

فائدة

مكفوفرجل-فيإبراهيم!6(بنإسحاقروايةفياحمدقال

،.الصفإلى"ويدنوا:وفيها11/46(،ء،:هانىابن"مسائل)1(

)3/969(.تقدم)2(

15(،لا)1رقمخزيحةوأبن)2/284(،-امختصرا-أعدالرزاقأخرجه)3(

وصححه.2(1لح/1):والحاكم

اللصلاةتأتوا،لا:قولهيشبهتعد""لا:إقوله-:الله-رحمهالئ!افعيوقال)4(

فيلماموقفكإل!تصلحخىتركعأنعليكليس-علم-واللهيعنيتسعوذ،

البيهقياهـنقله،الإقامةسمعتإذاتسعىأذعليكلس!كما،التدبمنذلك

091(.)2/ة""الكرىفي

أق(.منساقطهناإل!"...إذا:"للعاس:قولهمن)5(

ابي-عنمسائلله،يعقوبابوالنيسابو!ي-هانىبنإبراهممبناإسحاق:هو)6(
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الصففيمعهكانواالذينالتزقيركعانرادفلما،الصففيدخل

يعيدأ1".-:وحدههووبقي،آخربصفا

الاماممعالجمعةيومصلىرجلفيمهنا)2"روايةفيوقال

خلفالأخرىالركعةف!علىزحموهثم،الصففيوسجدلنركعة

وحدكل.صلىالتىالركعةيعيد:وحدهالصف

ثموسجد،ركعةركعإذامحمد)3(:بنالحسنروايةفيقال

كلها.الصلاةيعياولاصلاها،التيالركعةيعيد،الصففيدخل

دونوسجدتينركعةركعرجل-فيمهخاروايةفيوقال

ب(أظ/171اللاثفيجنبهالىفقامواالناسجاءتم،الصف

ولموحدهاركعةركعلو.قالئمكلها،الصلاةيعيد-:ركعات

الصفدوذركعبكرةابالاذ؛إعادةعليهيكنلمالسبدتينيسجد

يسجد.ولم

خلفيصليرجلفيعبداللهابيقولاختلف:حفصابوقال

يعيذهل،قوئمإليهينضافاوالصفيدخلثم،كاملةركعةالصف

كلها؟.الصلاةاووحدهاالركعةتلك

الضفخلفصلىمايعيدانهعنديوالأصخ:حفصأبوقال

)1(

)2(

)3(

284(.)1/الحخابلة":"طبقات)275(.تمشهورةعبدالله

)1/6"(.ءلا:هانىابن"مسائل

عبداللهابوالسلميالشامىيحيىابن-تتركهاوالعامهاخرهفي-بهحزة!ناةهو

".الحشتبهو"توضيح432(،)2/الحخابلة!:طبقات11.الإمامأصحابكبارمن

.)8/792(

عبدالله.أبيعنصالحةمساللله،البغداديالانماطيمححدبنالح!ن:هو

371(.)1/تالحخابلةإ"طقاتانظر.السجستانييكوذأذويصكن
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ب()ق/923صلىمايعيدولا،الركعتسناو)1"الركعةفيعيد،حسب

انهقولهيخحلفلالأنهتفسد؛لمالاحرامتكبيرةلان:قال.غحرهيم

صحيحة.انهاوحدهكجرإذا

الصلاةبعضصلىانه:حفعىابيقولوتحريرأ2":القاضيقال

ووجهسجود،غيرمنوالركوعكالتكبيرةجحيعها؟تبطلفلممخفرذأ

لأن؛والركوعالتكبيرةفيالصلاةبطلانيقتضيالقياس!اذ:الجطلان

احمدأجاروانما)3(،كالحدثبعضهايفسدالصلاةجييعيفسدما

.بكرةابيلحديثالقدرذلك

وإنفذ،لانهيعيدها!وحدهال!صفينلينصلىإذااحمد:قال

%.الصفينبينكان

بينيدخل:تموقدالاولالصفإلىاينتهيالرجلفيوقال

يكونلاانأمرواقدانهموذلك،عليهملاايشقانهعلمإذارجلين

.قال،نععليه،إليهالصفمنرجلايمدانويكره،حللبينهم

منرجل"ينحزخ)!او،القوممعيدخلرجلأ،يمدانفأسخقيحانااما

ا.معه!يركعالصف

تخطييباحانهالمسالةهذهمنويقرباصحابنا!بعض!قال

روايةفيوقالروإية.فيفرجةقدامهتركواإذاالثاسرقاب

رجلايمدهل،الصففي4الدخويمكنهولحسجاءإذا:المروذي

)2(

)3(

)3(

)ظ(.منساقطهناإلى.ا"..أو"وحدها:قولهمن

!تجويز".و)ظ(:لم)يجو!!)ق(.

الحديثا.لأأع(ة

أ"ينزع".وظ(:)ق
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ويدخل.الصفيزاحممولكنلا،:قال!عه؟يصلي

روايةفيالرجلجرجوارأحممدعنذكرناوقد:حفصأبوقال

ابيعنروي)1(،روايتانالمسألةفيكانالنقلصحفإن،الحروذي

ظلم.الصفمنالرجلتحريك:قالأيوب

منهما.خطأهو:ماللثقال")2""المدونةوفي:قل!

خلفيصلي:ويقولايضاينكرهتيميةابنالإسلامشيخوسمعت

الحالةهذهفيصلاتهوتصح:قال،كيرهيجذبولافذا،الصف

بالعذر)3(.فتسقطواجبةتكونأنالحصافةغايةلانفذا؛

ئلىةفا

وإذأ،قدميهبينيفزجالصلاةإل!قامإذاأحمدرايت.مهناقال

قدميه.ضمللشجودانحدر

ثنا:حربروىلما،قدميهبينيفرجقلنا:إنحا:الق!اضيقال

أبنعن،نافععن،جريجابنعن،عاصمابو)4(ثناحفص،ابو

."تباعد)ولاتقاربلا:قالعمر،

كتت:قال:قال)6"،جوشنبنعبدالرحمنبنعييخةعن،وكيع

)1(

)2(

3(لي

4(لي

)6(

.(2/982)."نصافل!ا"نظرا

.بنحوه)1/152(

9!!(.-)02/"!5:"الفتاوى"مجموعانظر

.عا!م[(!ابنثا،الاحوصأبوثخاحربابنإروى:ليق(

وانظر.يعزهولم)2/693(المغخي":إفيقدامةبنالموفقوذكرهاجد!،لم

عحر.ابنوقوفصفةفي111()2/تشيبةابيابنأخرجهما

الحصاد!.منوصوبخاه،النسخفيمحرفاالسندهذاوقع
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قائمارجلإلىفنظر-البصرةمسجدالمسجدا-يعنيفيابيمغ

ابي:فقال،بالاخرىإحداهماوألزق،قدميهبينصفقد،يصلي

ع!ج!اللهرسولاصحابمنعشرثمانيةالصسجدفيادركثلقد

قط.هكذا)1"صنغمنهماحدارايثما

،الصلاةفيللقيامامكنولانه

للانحدإر.امكنللسجود

الانحدارعثدالقدمينوضم

بينيصفنالرجل:سألهوقدحرب!ق/0124(روايةفىقال

مزة؟.هذهوعلىمرةهذهعلىاوإيعتمد،إليكاحمثقدميه

هذهوعلى،مرةهذهعلىيعتمذ،إليأحبقدمهبينيراوح:قال

اللهعبارالى:قالعبيدةابيعن،المنهالعن،الاعحشروىلما؛مرة

)2".افضلكانقدميهبينهذاراوحلو:فقال،قدميهبينصافايصليرجلأ

بقوله:الحصليعنالمشقة!النبيرفعوقد،للمصلياروحولانه

.وبردها)،(لأرضاحرالضلاةفيلثوببايتوفىوكاذ،")3(بالصلاةابردوا"

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.بالإسخاد)2/901(:شيبةأبىابناخرجه

نفسه.بالإساد)2/901(:شيبةابيابناخرجه

رضي-هريرةابيحديثمن)615(رقمومسلمإ)33!،،رقمالبخارياخرجه

.-خهالله

الله-رضيأنسحديثصن)062(رقمومسلما)5"3(،رقمالبخاريأخرج

أحدناايستطعلمفإذاالحر،يشدةفيمج!اللهعرسولنصفي"كنا:قال-كه

علجهإ.فسجد،ثوبهبسط،الأرضمنجبهتهيمكنأذ

ابنعنعكرمةعن:وكيره؟232،رقم)4/164احمد:الإمامواخرج

الا!ضحزبفضولهيتقى،بهمتوشخاواحدثولبفيصفى-!ب!النبيان:عباس

.مقالسندهوفي.وبردها
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فإذا؟التطوعالصلاةفيقد!هبينيراوحرأيته:حنبلوقال

سيء.منهيححركلامنتصئاقامالمكتوبةكانحا

افتتحإذاعبداللهأبارأيت)1(ةالترمذيالحسنبنأحمدوقالفي

أصابعه.ونشرأذنيهشحمةمنقريحايديهرفعالصلاة

نشرإلىتذهحب:سئلحنبلبناحمدسمعتداود)2(:ابووقال

لا.:قال؟كبرتإذاالأصابع

إليهيذهبلمالذيبالتشرأرادعبداللهأبالعل؟حفصأبوقال

مدهواخزاإليهذهبالذيوالنشرأؤلا،بهيقولكانالذيالتفريق

التكبيرةفياليدينرفععنأبيسألت)3(:صالحقالوقد!اليديى

النبيكان،هريرةأبيحدي!إلىأذهبكنتبنيئيا:فقالالاولى

أصابعي،أفرقفكنت،التفريقأنهفظنخت4"،اصابعهلأنشركبرإذاع!يو

أصابعهأبيومذالنشر:وهذا،الضمهو:فقالواالعريةأهلفسألت

أصابعه.بينوفرق:التفريقوهذا،مضمومةمدا

أبيابنحدثناالزبيو،بنعبداللهبىمحمدحدلنا":اححد)قال

بنمحمدعنعطاء،بنعمرو)!/1172(بنمحمدعنذئب،

)11

)2(

)3(

)4(

كثيرةمسائلالإمامعننقل،الحسنابوالترمذيالحسنبنأححدهو:

76(.)1/تإالحنابلةطبقات2429(0)بعدت

الحصادر.منوالتعويبالحسين!بن!أححد:النسخفيووقع

03(.)ص/.داود"ابيامساثل1

صالج"."مسائلفيعليهأعشرلم

:لأحمد""مساللهفيداودبوضعفهوكذا،وضغفه)923(رقمالترمذياخرجه

016(.)1/"العلل!:فىحاتموأبوتيمة(،ابنط384-أص/

صحيح.وسندهوكيره19401(رقم592)16/:"المسعدا"في
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قامإذاكانلمج!ي!ادلهرسولأن:هريرةابيعن،1ثوبانبنعبدالرحمن

مدا.يديهرفعلصلاةإلى

بناسعيدعنذئب،ابيابنعناليماذ،بنيحيىوروى

فوجالصلاةافتتحإذأكانلمج!اللهرسولأن؟هريرةابيعن،سمعان

اباإناصرم)2":بناحمذفقالاحمداضعفهوقد)1".اصابعهبين

بشيء،ليس:فقالالحديثفيسمعانابنعنسئلعبدالله

31".مدايديهيرفعكانانههريرةأبيحديثعندهوالحديث

بليرجلعنسأله-وقدزياد!؟"بنالفضلروايةفياحمد!ال

-:النقصإلىوينسبونه،الصلاةفياليدينرافعفيهاينكؤونبأرض

:اقالإنما(5يداريهم)ذلك،يترلثلا؟قال؟الرفعتركلهيجوز

ائشةاعاع!ح!النبيوأمر،بهملهبا)ق/024طاقةلالأنه"ريهميد

بالرفق.

.االسنةمنالصلاةفياليدينرفع)6(:مشينرابنرو[يةفي:قال

السنة.اسمعليهايطلقالصلاةفيالهيـاتانعلىيدلوهذا

تخريجه.تقدم)1(

طبقاتا9)285(0تالمزئيالعباسابوخريحةب!أصرمبنأحمدهو:)2(

)1/148.:["الحنابلة

؟38،.)ص/:الفقهجة"-دا!ادأبي"مسائلانظر)3(

الإمامصحابخواصىمن،البغداديالقطانالعاسبوزيادأبنالفضلهو:)4(

)2/188(.":الحنابلة"طبقات.بهيصليوكان

فيهالكر)161(رقم"مسائله"صالفيعند-أيضا-الروايةهذهوجاءت)5(

دا.!النقصبدل"الرفصإل!"وينسبونه

"طبقات.الاماماصحابكبار!ن،البغداديمشيشبنموسىبنمححد!هو)6(

365(.)2/:(ألحنابله
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بنبكرابيعن،يونسبنا!مدحديبفاما:حفصابوقال

يرلاكانانهعمر:ابنعنمجاهد،عنخصين،عنعاش،

رفععحرابنرأيمثما:قالمجاهداإن:لهقميلعبداللهأبافإن،يديه

بحديثاعلموسالمثافعخطأهذا:قال،الصلاةافتتاحفيإلايديه

منه)1(.أعلمفنافع،أقدممجاهدكانوإنعمو،ابن

احدهماة؛أصلينعلىيدلأححدمنوهذااصحابنا:بعضقال

منروايةان:والثاني.غيرهروايةعلىمقدمةالاعلم!وايةان

.غيرهمنأولىبالضحبةيختصن

فائدة

الثلاثة؛الحواضععدافيمااليدينرفعفيا!مدقوذاختلف

ولاالسجود،إلىالانحدارعندالرفعيرلمأنهعنهالروايا!فأكر

المواضععدافيماولا،الؤكعتينمنالقيامعندولا،السجدتينبين

عمو)2(.ابنحديثقيالثلاثة

كلفي:فقالاليدينرفععنسئلوقدأصرم،اينعنهونقل

ورفع.خنر

كلفيالصلاةفييديهيرفغعبداللهاباورايت:اصرمابنقال

ورفع.خفض

يرفع:فقالاليدينرفععنسئلوقدمحمدبنجعفرعنهونقل

السجدتين.بينإلاموضعكلفييديه

)1(

)2(

05(.-)1/94هائىء":ابن"مسائلانطر

!093(.رقمومسلملأ(،)35رقمالبخارياخرجهالذجمما
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)11(ماالسجدتينبينيديهيرفعانيعجبنيلا:المزوذيعنهونقل

تو.فهوفعلهر

)3(
اليحضبي،عبدالرحمنعن،البختريابيعن،مرةبنحممرو

ال!تهبير)3،.معيديهيرفعكانع!ي!الخبيأنحج!بنوائلعن

يرفعكانانهاخرموضعفيالحديثهذالفظأححدحكىوقد

(.كبر)!كلحايديه

فيالصلاةجم!ععلىيأتيالحديثهذاوظاهر:حفصأبوقال

ورفع.خفضكل

بنمحاربعن،كليببنعاصمعن،فضيلابنعن"،احسحد)

رفعالركعتيننهفمنإذاكانحمك!ي!النبيعنحممرابنعندثار،

يديه.

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)ع(.منساقطهناإلى."..عنه"ونقلةقولهمن

عن،شعبةحدثنا،وكيعحدثنا"1884(:رقم141)31/أحيد:الامامقال

نفسه.بالاسناد...مرةبنعصرو

بنوائلحديثوأصل،حبانابنكيريوثقهلم،مجهولاليحصبىصدهفي

،.لم)10رقممسلماخرجهصحمحححر

كلمايديهيرفيعوكان...الم:ولمظه861"أ(،رالم)31/153:أحيداخرج!

وصده-عنهاللهرضي-وائلحديثمن!...السجدتينبينووضعورفعكبر

بناشعثولضعف،أبيهمنيسمعلموائلبنفعبدالجبار،لانقطاعه،ضعجف

عبدالججار.حمنالراويرسو3

بسند()5/173:"إلاحسانإحبانوابن7231(،رقمداودأبوأخرجهلكن

الرفيعتركفيعمرابنحديثترجيحفي)9/227،"التم!د،:وانظر،صحيح

هذا.وائلحديثعلىالسجدتينبين

جيد.وسخده،وكيره"632(رقملم)01/5.!الحسضدإ:في
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كليب.بنعا!ميعني،بحديثهبأسلااحمد:قالى

عميربنعبيدبنعبداللهعن،الاوزاعيعن،قضاعةبنرفدة

يميديهيرفعع!ي!اللهرسولكان:قال،جدهعن،اليهعن،الليثي

ليس:معينبنويححىاحمدقالالمكحوبة)1(.الصلاةفيتكجيوةكل

.جدهعنولاشيئاابيهعنيحدثعميربنعبيديعرفولاب!عحيح

رفدة)2(.اعرفلا:احمدوقال

("ال!جدتينبينيرفغ"ولا:عمرابنحديث:الثالثة1141()ق/وجه

اللاثة.المواضعذكربعد

منكبيه،إلىاختارانه:فعظ،الرفعحدفيقولهواختلفةا

أذنيه.فروعإلى:وعنه

بنمالكحديث:الثانيةوجهعمر.ابنحديث:الاولىوجه

اذنيه)3(!فروعإلىيديهرفعع!م!النبيان:الحويرث

رايت:قالابيهعن،وائلبنعبدالجبارعنفطر،عن،وكيع

إبهاماهجاورتحتىالصلاةافتحححينيديهرفع!اللهرسول
)4(ء.-،

أدنيه.سحمه

)2(

)3(

)!(

403(.)1/!المجروحين":وانظر)861(.رقمم!اجطأبنأض!4

مهتأ!وأيةعن)4/593(الكحال!:تهذيب!إكحالفيمغلطايالنعىهذانقل

ويحص.احمدعن

)193(.رقم!سطماخرجه

عبدالجبارلكن،نفسهبالإسنادويخره94"18(رقم142)31/احمد:اخرجه

ابيه.مني!حعلموائلبن

(."جاوزتفيهولي!"...إبهامهحاذت"حعى:الحديثلفظلكن
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ابيبنعبدالرحمنعنزياد،ابىبنيزيدعن،ابيهعن،وكيع

اللهرسولإبهاميإلىانظركأني:قال،عازببنالراءعن،ليلى

)1،.الصلاةفياذنيهشحمةحاذتاقدغص!

!فع،موضعايإلىواسبععبداللهأبيعندالامر:حفصابوقال

الحنكبين.عنيقضرولمالأذنينئجاوزلمما

اراسهرفعإذاعبداللهابارأيتالانماطي)2(:محمدبنالحسن

قائما.يستتمحتىيديهيرفعلاالركوعمن

ثم،1حمدهلمناللهسمع:فيقولحميدأبيحديث:فيهوالحجة

)3،و.

يديه.يرع

ايعيا؟.يديهيرفعولمالصلاةافتتحلأحمد:قلبداود)"(:ابو

لا0:قال

ولا)6(،،)الأعرابييعلمهلمظي!النبيانب(:1لأ)ظ/2حجته

انهعنهذكرأحمدفإن،سيرينبنمحمدإلابالاعادةقالاحذانعلم

)1(

)3(

)3(

)4(

)6(

وفي.بنحوه)974(رقمداودوابو(،186لأ4رقم61!)03/احمد:اخرجه

الحديث.ضححفريادأبيبنيزيدسنده

طبقات9انظر،الرجمةمصحادرصنوالتصويب"الحسين"،:النسخفيوقع

371(.)1/":الحنابلة

)3/2(:والنسائي)403(،رقموالترمذيلأ(،)03رقمداودابواخرجه

11)828(0رقمالبخاريلمحيوأصلهوغيرهم

46(!)ص/داود"ةابيلم)مسائل

رضي-هريرةأبيحديثصن)793(رقمومسلملأ(،)39رقمالبخاريأحرجه

صلاته.3المسيحديثفي-عنهالله

.أ""ولم:)قما(
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قال:يقضي.

بنأحمدفعنهاليد!علىاليدوضعصفةفيقولهاختلف:اش

أبووعنه+يسارهرمعغعلىبيمينهينبضأنه؛وغيرهالمزنيأصرم

وبعضهااليسرىكفهظهرعلىبعضهاوضعاالمنىيدهيضع:طالب

الايسر.ذراعهعلى

علىالحىيدهيضغ!ح!النبي"رايت:وائلحدلث.للأولى

علىبيمحنهضرب"ثم:حديثوفيالرشغ")1(.منقريئااليسرى

فأمسكهالما)2(.شماله

هذاعلىشمالهعلىيمينهوضعأنه:انسروىما:وللثافية

كليب،بنعاصمعن،زائدةطريقمنوائلحديثوفي)3(.الوصف

والساعد)؟".والرسعغكفهظهرعلىاليحنىيدهوضعثم:قال

تحتها،:وعنه،السرةفوق:فعنه؛الوضعموضعفيواختلفرو

:قال؟يصليكانإذايدهيضعأينأحمدسالت:طالبابووعنه

وأالسرةفوقوضعإن،وامععندهذلكوكل،اسفلأوالسرةعلى

)1(

)2(

)3(

)،(

والطبراني312،،)1/:والدارمى188(،لا3رقم)31/166احصد.اخرجه

ابيه،منيصحعلموائلبنعبدالجبارسندهوفي)22/25(."الكجحر":في

بها.يصحشواهدلهلكن

"ألاوسطدا:فيوالطبراني(لالم81رقم!"صحيحهفيخزيحةابناللفظبهذااخرجه

حجر.بنوائلحديثمن)2/891(

ه!ولي!61/968("الدر":فيكحاالثميخبوو03(،)2/:اليهميأخرجه

الوضع.لصفةتفصيل

والنالي:لا(،)27رقمداودوابو01887(،رقم311016/أحصدةاخرجه

وكيرهم.(261)2/
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.تحتها)1(اوعليها

علىالأكفوضعالصلاةفىالسنةمن-:عنهالله-رضيعلي

ابنعنالجوزاء،ابيعن،مالكبنعمرو)2(.السرةتحتالأكف

)3(
علي.حديثوالصحيح،صحيحغيرانهإلا،عليتفسيرمئلس.

نأاويكر؟،بقليلالسرةأسفل(:المزنىالمروايةب(241)ق/فيقال

التكفير)6"،عننهىانه!ك!النميعنرويلماوذلك"،الصدر)علىيجعلها

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6(

فىال!رمذيوقال141(21/:و"المغخي"ص/48(،أ:داود"ابي"مسائلانظر

فىاليسرىعلىاليحخىوض!علىالاتفاقذكرن-بعد)2/33(لاجامعه":

يضعهماأنبعضهمورأى،الشرةفوقيضعهماأنبعضهمورأى9-:الصلاه

اهـ.ا"عندهموالصمعذلكوكل،السرةتحت

7561(،رقمداودوابو875(،رقم)2/222المسند":دا!وائداحمدأخرجه

ابيعن،السوائى!يدبنزيادعن،إسحاقبنعبدالرحمنحديثمنوكيرهم

.مجهولورياد-وكيرهاححدضعفه-ضعيفإسحاقبنوعبدالرحمن.بهجحيفة

فيكما31--2/والبيهميمردويةوابنشاهينواب!حاتمأبىاب!أخرجه

علىاليمنى"وضيع:قال+فيا(وانحرلرئكفصل>تفسيرفي9"6(61/؟"الدر"

بنروجسندهوفى.للشرقيذكرفطليس"الصلاةفيالتحريمعندالثحال

فيه.متكلمالنكريمالكبنوعمرو،ضعجفالميب

ترجح!ه.تقدمت،اصرمبناحمد:هو

)صى/48(.داوددا:أبي"مسائلفىومثله

بنعبداللهعن)1/16(!الطقات":فىيعلىابىاب!وذكرهمسندا،رهلم

!عشرأبيعن،أيوبعن،عل!ةبنإسماعيلحديثعنإبىسالتةقالاحمد

فيصدرهعنديحيخهيضعإنالتكفير:أبىقال"الصلاةفيالحكفير"يكرهةقال

."الصلاة

إسخاد،بلا)3/57((":المغيث"المجموعفيالمديتىموسىأبووذكسه

ووض!الئديد،الانحناءوهو000لرئيسهمالذمةأهلانحناء:"التكفير:وقال

."...الذمةأهليفعلكحااليد،علىاليد
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الصدر)1(.علىاليدوضعوهو

وائل:عن،ابيهعن،كليببنعاصمعن،سفيانعن،مؤمل

)2(.صدرهعلى4يدع!وصعلنبيان

يذكرلم،سفيانعنالوليد،بنعبداللهالحديتهذاروىفقد

-)3(
.سفيان"خالفاأيذكرالموعدالوأحد!4(شعبهورواه،دد

قد:الصلاةفيالتفتإذاوالكوسج)6(صالحروايةفيقالةأ؟

يعيذ.انه:ايحديثأ،فيهسمعتانيعلمتومااساء،

إنحا،يقطعلاالصلاةفيالالتفات:طالبابيروايةفيوقال

"فوص!:!ال!!4،!ل!وال!!الالخشوعيحركلانهذلك!ه

ذإ؛شقالإعادةكلففلو،الحديث")7"الشيطانيخمت!سطاختلاس!

اختلاسه.منيسلميكادلاالمصلي

يعرفونلاواصحابهمسعودابنكان:حنبل!وايةفيثال-

سلف.مامعناهثبالظر)1(

وابن)1/691(،الاثارلماةمعاني"شرحفيالطحاويمؤملطريقمنأخرجه)2(

فيه.مكلمومومل3،،")2/ةوالبيهقي4(لأ19رقمخزيمة

.(18871رقم164-163)31/:أحمداخرجه)3(

يوسفبنمحمدسفيانعنالزيادةهذهذكرعدمفيالوليدبنعبداللهوتابع

رقم015)31/أحمدعندالرزاقوعبالا(8رقم)22/:الطبراتيعندالفريابي

18858).

.(01885،18855رقمي31421،481/):أحمدأخرجهحا)4(

ظاهر.والصعحى)ع(منوالمثبت،بياضو)ظ((!أاحال)ق(:)5(

المطجوعة.الروايةفيأجدهلم)6(

هريرةابيحديثم!)1932(رقموصلملأ(،511!قمالبخارياخرجه)7(

.-عنهاللهرضي-
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لاالمدينةواهلأجزاه،رجلهذافعلولو،يكبرونالافختاح،

.الافختاحيعرفون

مسعود،ابنعنرويماالافختاحوجوبسقوطفيوحجحه

ضعفا.الأخبارفيولأن

فيهااخالفهاشياءإلىالصلاةفييذهبكانمسعودابن.قلت

التطبيق:ومنها.الافتتاحعلافيماالرفعترك:فمنها؟الصحايةسائر

الافختاح!ترك:ومن!ا.وسطهمفيالثلاثةإمامقيام:ومن!ا.الركوعفي

أجلمنوجوبهسقطولا،الافتتاحأحاديبيضعفلمواحمذ

الأمرلعدميوجبهلموانما،لهمسعودابنتركأجلمنولاضعفها،

اتيسرمااقراثمفكبر،لصلاة1ال!قمت"إذا:قال!ه!النبيفإن،به

11.بالاستفتاحيأمرهولم")1"،القرآنمنمعك

يستفتخثميكخر،الصلاةيبتدىءانار[دإذا:عظحنبلروى

الشيطانمنا،العليمالسميعبالله"اعوذ:يتعوذنمعمرأ2(،استفتاح

الرحمناللهاببسمويبدايقراثمالحطيم"،السميعهواللهإن،الرجيم

لمجدتييسجدسهو،فهوبهاجهرفإن،بهيخافتكلههذا،الرحبم

بها.جهرإذاالشهو

واجئا.السجودليس:حفصابوقال

حلفهمنيقراحتىسحة،بعدإلاالامامايقرالا:عنهحرب

.الكتابفاتحة

)1(

)2(

صلاته.كاالمسيحديثوهو،تقدم

؟33(.)332،!قم،عبداللهمسائل!"6؟(،)صى/:دا!د("أبى"مسائلانظر
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هواللهإن،الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:يقولعنهعبدالله

:قالثم،المروذينقلوكذاإلي)1(.أعجبهذا،العليمالسميع

سهرا.والأمر

منباللهفاستعذأتقزانالإذاقزآت>،242)ق/؟تعالىقولهفيهوالاصل

لشحطنمنيخفغنثوأما>:وقوله89[:]العحلبزفي9*((ألرجيمأف!يط!

وعن.الامرينبينجمعهذاوفي"02[،.]الأعرافالاية0(0.ش!خ

الشيطانمنالعليمالشميعبالله"اعوذ:قالىعائشةقصةفيغ!النبيئ

.جاءوبأقيقك(لما)2،لذقيإن>"الرجم

عن:سئلانهعبداللهابيعن)3(،هشامبنإبراهيمبناحمدروى

اياتها.احدهينعم:فقال؟الكتابفاتحهمن"الرحيمالرحمنالله"لبسم

فيلكنهاالبدكتابفيالروايةهذهليست؟حفصأبوقال

سماعضا.

ادله"بسميقرأأننسيإذا؟طالبأبو)ظ/1173(عنهوروى!

لا)؟(.:قالالسهو؟سجدتييسجد"الرحيمالرحمن

قراءةعندتركهاإذاالروايحينإحدىعلىهذا:حفصأبوقال

.السودة

)1(

)2(

)3(

!4(

)334(.رقم":عبدالله)مسائلإنظر

الإفك.حديثفي10277(رقمومسلم)2661،،رقمال!خارياخرجه

":الحنابلةإطجقا!فيترجمتهالكلوفي،إبراهمبنأحمدولعلهكذا،

"الروايتينفيعنهالروايةهذهنعليعلىأباالقاضيأنبدليل)1/47(،

.()1/118إ:والوجهين

152.)1/ء!:هانىابن"مسائلانظر
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.بالجهرعنسئلوقدأأ(الحارثوابوالفضلعنهوروىص

علىايالوهذا،الناسمنذهبتسنةفإنهابهااجهر:قال)امين(،

.الكلامفيهيئةالجهرلان4احمدعندسنة)2(الهيئةان

ا"إذا!يوالنبيمنامر"آمين")3":إبراهيمبنإسحا!اعنهوروى

عندلهمأمورالمندولبانعلىيدلوهذافافنوأ"الح(،القارىءامن 1001!ص

احمد.

الاخبار.لعحوموغيرهاالمكتوبةفيئبهاإيجهر:حثبلعنهوروى

،51
"لا:هريرةأبيقولعنسألهوقداحمد،عن،منصوربن

الضأمين.لفضل،الحؤذنيجيءحتىيحئد:قال6بامين"تسبقني

خلفهفقرا)7"الإمامخلفكانإذا:سئلوقدالأثرمعنهوروى

بأشا)8".بهاعلمولاادريلا:قال؟امين:ايقولفيهيجهرفيما

عنهفىوى؟يقضيهلالصلاةأوليقرألمإذاا،قولهاختلف-!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"طجقات.كيرةمسائلالامامع!نله،الصائغالحارثأبومححدبنأحمد!هو

.(1177/)؟الحنابلة!

".إليه"المخخدب(:)ظ

45(.)1/اةء"هانىابن"مسائل

4(01لأأ)2/:"مسخده"فىوالححيدي5!(،)2/:البيهقي:اللفظبهذاأخرجه

()041رقموملم)078(،رقمالبخا!يفأمنوا"الامامأمن"إذا:وبلفظ

.-عنهاللهر!ي-هريرةابيحديثمن

.(والصلاةالطهارة-452-1/2153)!ا[ئللمسا"ا

264(،1)3/:"المحلىإفيحزمابنطريقهومن)2/69(:بالرراقاخرجه

)2/1881(01:شيبةابيوأبن

"يقرا،.(:)ع

.)358(رقم"أاللهب"مسائلانظر
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وسجدالاخرتين،فيقراالا!وليينفيالقراءةتركإن:افيعبذالله

ذكرثم،الثلاثفيالقراءةتركهـاذ،السلامبعد)1"السهوسجدتي

.الصلاةواستأنف،صلاتهفسدتالرابعةفيوهو

منالركعةفيالقراءةتركفيمنسحيدبنإسماعيلعنهوروى

بتلكيعتدلاسهؤا.اوعمداالنلهرمنركعتينفيأو،الغداةصلاة

ويقرأ-صلاتهعلىويبنيفيها،يقرالمالتي،الركعة

ذكرفرغفلماالالهر،بقويمصلىإمامفيمشيشابنعنهوروى

الصحيح.وهو.ويعيدونيعيد:يقرالمانه

بنعكرمةحطئنا،وكيعحطثنااحمد:ماروىالاولةوجه

بنحنظلةبنعبداللهعنالهفانيجوسبنضمضمعنعضار،

الركعةفييقراأذفنسي،المغربعمربناصلى:قالالراهب

فلما،وسورتينمرتينالكتاببفاتحةقرأالثانيةفيقامفطما،الأولى

لسجدتينأ6".ب،)ق/242لسجدالصلاةقضى

والركعةالكلتاب")3"،بفاتحةإلا!لاةلا":سك!ي!قوله"الشانيةووجه

قال:قالالشعبيعن،عديابيبنمححدوروى.صلاةالواحدة

حتىفابتغيت)4":قالسيئا،يقرأولمفدخلعمربناصلى:الأشعري

".)1()ظ(:"قبل

)2/382(،:والبيهقي،بهوكجعطريقصن)1/935(؟شيبةأبيابنأخرجه)2(

6.أحمد"حسخدفياجدهولم

الصامتبنعبادةحديثصن)493(رقمومسلملا()56!قمالبخارياخرجه)3(

-.عنهاللهرضي-

174(.)ص/:"صالح"مسائلوانظر4النسخفيمحررةكير)4(
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:فقاللثيئا،تقرألمإنكالمؤمنينآميرياا:فقلت،الأطناباأتيت

فأذنواالفؤذنينفأمر:قالكذا،وأفعلأبكذاعيزاأجهزرأيتنيلقد

لصلاة)1(ءبنافأعادواقاموا

فيأححدقالالاذان،يعيدفإنهيعيدقلنا:إذا؟القاضيقال

إذاوالاقامةالأذانيعيدونهل:سألهوقدسعيدبنإسماعيلرواية

إعلامفيهولاذعمر،حديثووجهه.نعم:اقالذلك؟علىكانوا

.للإعادةليجتمعواالناس

حديثع!سملوقد،ال!رمذيالحسنبنأحمدعنهوروى!غ

هكذا:قالئعيدوا)2"،ولمفأعادخنبإوهوبالناسصلىأنهكمر

ومنطهر،غيرعلىوالذيالجنمبالاماميقرألمفإن؟قلت0نقول

انتهى.ا.ويعيدونئعيذ:قال؟خلفه

يتحملهاالقراءةنالطهارةوتركالقراءةتركبينوالفروا.قلت

دحمل،دميكنلميقرالمفإذاب(1لأ)ظ/3الحأموم،ع!لإمام

إلىحكمهايتعدىفلا،المأمومع!الإماميحححلهالاوالطهاركل

إليه.يتعدىحكمهافإن،االقواءةبخلافالمأموم

منوليس،المأمومعنالقراءةالجنبيححلفكيف:قيلفإن

ا.؟التحملاهل

منزلةالحأمومحقفينزلحدثهلنسيانهمعذوزاكانلحا:قيل

وهذاالاعادرو،تلزفهنفسهحقوفي،المأموميعيدفلاالطاهر،

)1(

)2(

وبالرزأق:(،1لأ4)ص/:،صالح"عسائلفىالطريقهذأ!نححدأخرجه

والمخعي.الشعبيمرسلمن382()2/:والبجهفي125(،21/

993(.)2/:والبجهقي3(،لح)2/8:عبدالرراقأخرجه
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نزلمعذورايكنلملمافإنهجنئا،اوحدئاللصلاةالمتعمدبخلاف

لماوايضا.بهيعتدلاالذيالعبثمنزلةالمأمومإلىبالنسبةفعله

رفغا)1"المأمومإلىصلاتهبطلانيحعدلمالسهو،معيكئرهذاكان

إليهم.صلاتهفسادتعدىالتعمدمعيندركانولحا.والحرجللمشقة

فيمنعنهحربفىوى،الفاتحةبغيرالصلاةفيقولهواختلفجمغ

اليس،بذلكبأولوما:قالقرآناوقرا،الكتاببفاتحةيقرااننسي

؟!القرآنقراقد

بفاتحةفيهايقرألاركعةكل:يقولاخرىمرةوسمعته:قال

يعيدها.اذصاحبهاوعلى،بجائزةلي!ستفإنهاالكخاب

وبين،عبداللهابوعنهرجعقدحربرواهالذي:الخلألقال

ركعة.كلفييقرانإلايجزئهلاانهكثمرخلقعنه

من:قالجابرعنكيساذ،بنوهبعن،مالكروىما:للثانية

أ2(.إماموراءإلايصللمالقراذبأمفيهايقرالمركعةصلى

ركعةاخرفيذكرثم،ركعةأؤلنسيمن:طالبابوعنهوروى

ركعهويصليفيها،أ()ق/243يقرالمالتيبالركعةيعتدلايقرا،لمانه

-الصلاةأعادوتكلمسثموقدذكرهافإن،الركعةتلك!كاناخرى

علىالتاليفعلىالفرائضفيالقرانقراءةفيقولهاختلف؟رر

الرجلعنابيسألت؟قالانهعبداللهابنهعهفروى،الدرسسبيل

)11

)21

أث(:"دففا!.

)1/218(،:الاثاردا!معانيفيوالطحاوي84(،11/:"الموطأ"فيمالكخرجه

عخدمرفوعاورويجابر،علىموقوفا21/016("الكبرى"ةفيوالبيهقي

3441".رقمداعبدالله"مسائلوانظراصجوالموقوفالطحاوي
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هذا.فعلاحد!اعلملا:قال؟الفريضةالصلاةفيكلهالقرآنيقرأ

القرآنبعض!يقرأكانانهعنهاللهرضيعفانبنعثمانعنرويوقد

الحأليف)1(01علىسورا

اليومالصلاةفيالحاليفعلىيقرأالرجلافيحربعنهوروى

هذافيليس:قالذلك؟.ونحوتليها،التيوكداالرعدسورة

وحدها.المفصلفيذلكفعلانهعثمانعنيروىأنهإلاشي!،

ينتهي.حيثالفرائضفييقراانرخضأنهمهناعنهوروى

انس،عن،ئابتعنحشم)2(،ابيبنسهيلعن،قتيبةبنسلم

اخره)3(.إلىالقراناولمنالفريضةفييقراونكانوا:قال

هذا:فقالهذاانسحديثعنسئلأحمدانالمروذيوروى

منكر)؟(.حديا

وا،الطريققارعةعلىالمسجدكانإذا؟عنهحنبلثإ؟روى

اهئهمعتزلامسحداكانوإن،إلىاعجبفالتخفيف،يسلكطريقا

الله.شاءإنوارجوبأشا،بهارىفلاابذلكويرضونفيه

يحسنوهوالكتاببفاتحةقرأإذا:الحارثاابوعنهوروىفي

،بأسفلاساهئاكانوان،ذلكلهجماافلاعامداكانإنغيرها:

تافة.صلاته

)2!3(.رقم("عبدالله"صسائل)1(

ا".حذيفةابيبن"سهل:إلىالخسخفيتحرفت)2(

ضع!ف.حزمأبيبنسه!لوفيه)8/123(،الأوسطإ:دافيالطبرانيأخرجه)3(

01مخكرإنهالإماموذكر

01(028)2/:")(المغنيانظر(الح
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قلت:.ذلكعملىإذامسيءعنديهو:الحكمبنمحمدوعنه

ناإما:امرينأحدعلىيدلوكلامه،الفاتحةعلىالاقتصاريريد

مسشا.الضلاةسنةتاركيكونان!اما،واجبةالسورعتكون

المكتوبةفييقرأالرجل:سئلوقدعنهزيادبنالفضلوروى

فتراه:قيل،يفعلعمركانقد:قال؟وسورةبالحمدركعةكلفي

انتهى..الاوليينفيا!راهذا،غير!ج!النبيئفعلقدلا،:قالانت؟

.الكتاببفاتحةا،!خريينالركعتينفي:قالاوجابرعليعنوروي

بالناسيصليالرجلعنعبداللهاباسألت:طالبابووروى

ناينبغيلاتقال؟وسورةبالحمدكلهاالأربمفيفجقرا،المكتوبة

سجدتين.يسجد:قالسهى؟:قلت،يفعل

فيقرارجلعنسئلوقدهالضم)1(،بناححدعنهوروى

السهو؟سجدتاعليههلناسياوسورةبالحمدخريين1.4الركعتين

والميموني.مهناقالوكذلكلا،:قال

الكتاببفاتحةفقرا،بقومصلىإمامفيالحارثابوعنهوروى

.باسلا:ركعثميحمهاولمالسورةبعضقراثمب(2لحأقل!3

عنزياد،أبيبنفيياثنا،إدريسبنعبداللهثنا:أحمدقالثم

عمرخلفصليت.قالابزى،ابنعن،ليلىابيبنعبدالرحمن

(...لحز!!تعتناهواتضحت>:بلغإذاحتىيوسفسورةفقرا

فقرا:قامئمفيهافسجدالخجمسورةقرالم،فركعالبكاءعليهوقع

حسانا-مسائلأحيدعنروىالانطاكي،الحكمبنهاشمبناحمدهو:)1(

602(.)1/الخابلة":"طبقات
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.(1()زلزلتذأإ>

أوسطمنفيبدايصليرجل)3"عنسالهوقد)2"صالحعنهوروى

واماافأرجو،السورةآخراما:قالطاخرها،م!اوالسورةا()ظ/174

فلا.وسظهامن

قراءةمعءيجزيهلى:الانطاكيأ4"هاشمبنأحمدعنهورو!

الكرسي.وايةالدينايةمحلكانتإذ:قالآية؟الحمد

ء)5،
الفجرصلاةفيالرجليقراانيكره:حبيبمحمدابنعنهوروى

سفر.فييكونانإلا>أرءئب<ونجاول<اآتفرونيأيها>قل:ب

بنيعقوبحدئناالناقا،عمروحدثنا)6(،حبيببنمحمد

بنومالكمسعوعنإلحححاق،ابنعن،ابيثناسعد،ينإبراهيم

بهمصلىانهعمرعن!موذ،بنعمرو،اعنالحكمعر،مغول

هوقل>و--<أتفروتيايهاقل>:بافقرامكةطريقفيالفجر

01*أ<)7،*أحدللها

،1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ذكرإلصنادهمنولصقط348(،،181)1/الاثا!":"صعافيفيالطحاويأحرجه

)2/927(،:""الحغنيوانظر."ابرى"أبن

عحر.ع!!حبرةبنحصيعطريقمن116()2/:عبدالر!اقوأخرجه

مسائله.فيأجدهلم

رجلي!.عن"!جل:)ظ(

قريبا.وتقدم،الترجحةمصادرمنوالخصمويبدا"هشام:الأصولفي

)192(.تمسائلعبداللهابيع!!وىالبزار،عبداللهأبوحبيببنمححد:هو

192(.)2/:"الحنابلة"طبقات

)ظ(.منلحاقطهاإلى.،..ان"يكره:قولهص

بنعحروعن)2/911(،:وعبدالرراق)1/322(،تشيبةأبيابنأخرجه

به.!جحون
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)الحدثر(بالاولىفيفقراالفجوعيداللهأبوبناصلىالحيحون!:

بنافيقرابغلسعبداللهابيخلفنصليوكنا)الفجو(،بالاليهوفي

.-(اصأ!!تالثبضإذا>:الثانيةفيويعرا،ونحوها(تبارك):الاولىفي

الركعهفييقصرإمامفيحساذبنالحسينبناحمدعنهوروكلا

ويقصزالاولىفييطولهذا،ينبغيلا:الأخيرةفيويطولا،!ولى

.الاخرةفي

الأولىالركعةفيقراانهانسعن!وىوقدحفص!:أبوقال

بر*،(،ألفرولتياثها>قلبالانيةوفي<أحذا--أللههوفل>

بقوقي.ذكرهماوليس،الثانيةفيالاطالةجوازعلىيدلوهذا

ب**3

حفصلابي"الصيام"كتابمننتقيته1:قالمماالقاضيخطومن

خطه)1":منوفقلته:قال،البرمكي

بهينويوهودساذصامعمنابيسألتعبذالله)2(:نقل

حتىيجزئةلاألاسلام؟!اهلمنإنساذهذايفعلى:قالتطوغا؟

فريضةصلاةبهاينويلا،!كعاتاربعيصليقامرجلاانلوينوجما،

ينويها.حتىفريضةصلاةتجزئهلا:قالئم!يجزئهبماكان

ناعلىرجلعقدولوالشافعيئ)3"ةقالوقد:حفصابوقال

)1(

)2(

)3(

مل()ظوفي،داخطه!نونقلتهتقال،البرمكيحفصدالابي:)ق(فيالع!ارة

"العكجري،.:قاللكنحفص"ابيأ:قولهإلىمحجتهوما

.87(!هرقم!"الح!ائل

)2/69(.:لماالأملافيبنحوه
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أجزاه.!مضانمنانهبانثم،ال!ححكيومفي!مضاذمنعندهكدا

الغيم.فيعبداللهابوقاللماموافقوهذا:قال

بألسلا:قالكله؟شعبانصامإذا:لأبيقلتاللهأ1(:عباقال

دمضان؟!نانهينولمإذافيهيشكالذياليوميصومأ()ق/؟؟2ان

فياليومذلكدخلفقد)2(،برمضانشعبانيصلكانجم!ي!النبيلأذ

صومه.

الشككانإذ:المسألةهذهفيعبداللهابيمراد:حفصابوقال

الغيم.فيمذهبهمنتقدملحاالصحو،في

الوال!ين"حكمكتابمنانتقاهانهذكرمماأيضاالقاضيخطومن

)3(البرمكيحفصىأبىجمعولدهما"مالفي

قبضها،قبلاللهجاريةالأبعتقفيعبداللهابيأقولاختلف:قال

هو؟الابنماكفيالأبويعتق:قالانهمحمدالم"بنبكرعنهفروى

اخذ.ماللأبفيكونيأخذاو،الابيعتقحتىالابنملكفي

بنبكروعنهجائزا،كانفاعخقهاجاريتلابنهأنولو:المدوذيوعنه

ولاأعتقها،لمقبضهاعتقهافأدادجادية()للابنكانتإذامحمد:

)2(

)3(

)5(

رمضاذ،."من:فولهإلى)3؟"(رفمأ(المساثل"

)"164(ردمماجهوابن23361(،رقمداودوابو03(،0)6/اححد:أخرجه

عها-.الله-ا!ضيسلمةامحديثمن

)ق(.فيبياضالعنوانهذا

"طبقات.كئيرةمسائلعبداللهابيعنلهاحمد،أبوالخسائيمحمدبنبكرهو:

"31(.)1/ة"الحنابلة

)ظ(.منالممب!وا""للأب(:دطو)ع
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وكيره!1(.عبداللهعنهروىوكذايقبضها،انإلاابنهمالمنيعتق

قبلفتصوفيملكانملكمنانمأخذهماالروايتان:قلت

الزوجتصرفيخرجهذاوعلى،قولانفيهلصرفهبميثفذهلتملكه

ولصرف،الدخولوقبلالاقباضبعدطلقإذا،الصداقنصففي

الذيأنعلى،القبولوقبل،الموتبعدتصرفإذا،لهالموصى

قبولاهذاويجعل،التصوفصحةواصوئهاححدقواعدتقتضيه

غايةإن:قالصحتهمئعومن.الحصرفقارنقدللصداقسترجاغاو

سببهوالذيوالقبولالرجوععلىدالأيكونأدتالتصرفهذا

سابفايكونانلابدوالملأ،التصرفعلىيتقدمولم،الملك

يقارئه+لأعنهيضأخزلافكما،للتصرف

العقذيردانالمحذوربانهذاعنيجـبانالأولنصرولمن

العقدقارنفإذا،فيهالحصرففيلهمأذونايكونولالايملكهماعلى

يتقدمانلابد:وقولكم،محلوكعلىإلاالعقديردلمالتحلكسبب

مقارنةيجؤرونفمنازعوكم،الثزاعمحل)2"دعوىالعقد،الملأ

التحللش.لسببالعقد

بشروعهفإنهبالوطء،الرجعةحصولمسألةتشبهالمسألةوهذه

إلاوطىءفماالوطء،علىيتقدملم!إن،الرجعةتحصل3الوطفي

أسرارمنفإنهفتاملهلوطئها،مقارنةرجعتهكانتوإنارتجعها،من

الضقه.

)1(

)2(

قالسواكا،للولدالحوهوبةالجاريةمسألةالصسألةهذهونظير

.(9211/:ء"هانىابنو"م!حاثل(،)0164!قم،عبدالله"مسائلىأنظر

".لاعلى)قأ(:
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وقبضهااجاريةلابنهوهب(ب)ظ/لح!1اذا؟طالبابيروايةأحمدافي

إليه.ويردهافيهايرجعحتىعتقهاللأبيجزلمالالن

الحسألةهذهفيويخرج؟البزميحفصإبواب()ق/244قال

.الأولوالأصح)1(،العتقبصحةاخركلمارواية

وهبهاجاريةعنعبداللهأباسألتابراهيم)2(:ابنإسحاققال

قبضهاجمعدما[لابفأعتقها،الأبمن[لابنقبضهاثم،لابنهرجل

له.ليسماالابواعتق،للابنالجارية:قال؟الابن

منا.قاللابيك")3"؟!مالك"أنت:لمج!ي!النبيفحديثةقلت

ليلىابيوابنالحسنفأماهذا،الىيذهبجائزالأبعتقإذ:قال

إليه.ذهبولاجائز،عليهعتقه:يقولالنفإنهما

وهبهماعلىعتقهيجوزلا:قالهذا؟فيالحجةأيش:قلت

وحاذهأ؟،!.الابن

لبرالامهنا:عنهفروكلما،إبنتهصداقالأبقبضفياخضلفجم!

واصلايبرا،انه.طالبوأبوالمروذجمماعنهوروى،بذلكالزوج

"العقد((01)ع،:)1(

ا)2/12(.ء":هانىأبن"مسالل)2(

عضرو،بنعبداللهمنهم،الصحابةمنجماعةروايةمنالحديثهذاجاء)3(

حسن،وسنده048(الا/:والب!همي6678(رقم111261/أحمد:اخرجه

الكلثيرة.وشواهدهبطرقهصحيحوهو

بقجةبدللالحناسبوهو)ع،منوالمثبب"واجاره،والصحائل،:وظ)ق)4(

وليرشاء،ماولدهمالمنيأحذأن"ولهوهو:المححائلفيالامامج!اب

ا،القوتيعطيهأنفله4يسرفيكونأنإلايأخذ،انارادإذايحنعهأنلولده

اهـ.لىالجاريةحازإذاالاب!علىايعتقأنأرىولا
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فيهفإذ،الصداقعىالأبإبراءاصحابنا:بعضعندالروايتين

كالأجبي.فلاوإلاقبضهصحإبراؤهيصح:قلنافإن،روايخين

)أ"روايتيعلىمبنجتينغيزالقبضفىالروايخحنانوعندي:قلت

قبضملكالعقدهذافىابنتهعلىالولايةالأبملكلمابلالابراء،

الزوجوتمكين)2"البضعكإقباضوهوتزويجها،ملكفلما،عوضه

.الناسبينالعادةهىوهذه،الضداققبضملك،منه

بإقباضه،الزوجيبرأفلابإذنها،إ،لهايقبفىلا:ألاخرىوالرواية

اعلم.واللهبإذنها،إلامالهافييتصرفلاكما

ثم،اولادهمالمنيستقرضالرجلفيعنهالمروذيروى!

.بأسفلافعلفإنإليهذلك:قال،ذلكمناخذبمايوصي

يملكلموإذ،ذمتهفييتجتالدينانعلىتدذالروايةوهذه

به،الوصيةيملكلمالذمةفيثبوتالولاإذبه؛المطالبةالابن

.لوارثوصححهوكانت

فحات،دينأبيهعلىلهرجلفيالحارثابوعهروىوقد

الابن.دينيجالل:قال،الأب

أمرين:تحتملعنديالروايةوهذه:قلت

بطلاذ؟والثاني.الظاهروهو،جملةوسقوطهيطلانهاحدهحا:

فلو،الباقي3(أيقسصاثم4التركةمنبهيختصفلابه،الحطالبة

)1(

)2(

)3!

"."روايةظ(:و)ق

)ع(.فيليست

"يقسم".أ!(:
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مواففا.التركهمنبهيقدماخذهفله،إمطالبةغيرمنبهلهاوصى

اعلم.والله،المروذيروايةفيالآخرلنصه

.الديونكسائربهالوصسةلوجبتبهالذمةاشتغلتلو:قيلفإذ

ماليسولدهمالفيالاختصاصمناللأبكانلما:قلت

منئسقطةانيحلكفلذلك،مالهعينعليهيتملكاذفيملك،لغيره

ص.-ليأ،.
فتامله.1245()دتى/،إئاهيوفيهوان،نمسهدمه

الولدمالمنالأل!اخذهفيمااحمدعنالروايةاختلفت-.،

نقلهماروأيتينعلى؟اخذهلهيكونهل،بصنهالابنووجدهومات

عمر.بقولبجواز-الأخذواحتبئ"مسائله(أفيطالبابو

نايححنغولا،ذمتهفيالحقانبيناقداولأنا:-حفصابوقال

المبيع،بثحنكالمفلسعيناكانإذاويملكديناكانإذاالرجوعيسقط

اتلفه.لوكماالرجوعفسقط،حازهقدالأباذ:الاخرىووجه

لهفهوولدهمالمنالأباحرزهكلما.الحارلتابوعظروى

:قالإنماتأخذلاوالأموكئيو،قليلمنشحاءمايأخذ،كرهاورضي

لأمك.:يقلولملابيك")2(ومالك"أنت

ناالأميعخيلها،يحللا)3":إبراهمبنإسحاقعظوروى*

غيراعلمه.منبشيءتتصدق

زوجهابيتمنتتصدقالعراةانسحعنا]لذيامااحمد:قال

)11

أ؟(

)3<

01لماإذمته!ظ(و)ق

.3699/تقدم

+(11/؟)ةا"ئللحساا"
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نالهاحبفلالرجلفأما؟تطعمهالذيوالشيءرطبمنكانما

بإذئها.إلابشيءيتصدق

واابنهاوابيهجاريةعلىيقعالرجلفيحنبلعنهوروى!

)1(كاس
له.يحلهاانإلاعاهو،لأنهالولد؛بهيلزقاراةلا:مه

بالهبة،:ايله"،"يحلها:يقولهيريدانيحتمل:حفصابوقال

الولذلحقةفوطئهافرجهااحلإذالانهفوجها؛حليريدانويحتمل

لحديثهذافيالرجمالمحصنحمنندرأالاترىالا،الشبهةلأجل

!ج!و.النبي

فوثبيطؤها،جاريةلهرجلفيمحمدبنيكرروايةفيوقال

بمنؤلةلأنه؛تباعامةهي:وولدت،منهفحملبفوطئها،ابنهعليها

لوولكن،نسحثلهيحبمثلا،الغريبمنعقوبةاشدوهو،الغريب

لوجهين:عقوبه"اشد"وهوتقوله-الأل!اعتقه

علىعلجهمحرسمةأنها:والاني،ابيهموطوءةوطؤه:احدهما

يوجبهولم،مخلوقولدهماءمنلأنه؛عخقه3(اختارطوإنماالأبيد،

النسب.ثبوتلعدم

فذهب،بهيعملمالأابنه)ظ/1175(إلىدفعإذاأ3(:ابنهعبدالله!

يرحآنولهعتقها،مضى؟بهاوتزوجواعتقهاجاريةفاشترىالاين

الجارية.فىالرجوعلهوليسالولد،بهويلحقأ4"،بالملاتابنهعلى

)1(

2(لي

)3(

)4(

وظ(.أقمن!امهو"أو)ع(،منافي!أولا

"اجاذلما.ة(أق

.(461)"رقما"ئللحساالا

والحسائل(.)قفيكذلكوهو.اولادفعهالذيبالمال:يعخي
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فقبضهاا،بصدقةايثهعلىتصددتىمنأنارى:اقال:عضهحنبل

1يثقحز)1(أنلهفليس،صدقتهعلىفأشهد،ابيهحجرقيكاناوالابن

الصدقة.منشي؟فييرجعلالأنه؟ذلكمنشيئا

كانفإنيحبحريها،انفأرادجاريهلابنهوهحبإذا:المروذكلنوعنه

لموم،بمايأخذهااذبألسفلاالمنفعةجهةعلى)ق/245!(وهبها

يعج!نىحالمبخهأ2(،اعطاهااو،السبيلفيأو،للهالجاريةجعلهـإذا

يشتويها.ان

انحاكاالصدقةدونالمنفعةجهةعلىوهبهاإذا:حفصابو

جع!!اوإذالولد)3"،هةفيالرجوعأجا!غ!ح!النبيلأذيشخويها،

لااالرجوعلهيحزلم،الاخرةالداروقصدابنتهعلىصدقةالجارية

.("أ4"صدقتكفىتعد"لا:لعحراحمك!ي!لقوله،بغيرهولابئمن

دفعفيماالرجوعيجوزلاانهالمذهبوتحصيل:حفصابوقال

يرجعولا،لابنهوهبهفيماويرجع،صدقةاوكانهبةالولدغيرإلى

الصدقة.جهةعلىكادفيما

بعفعلىمالهمنبشىحءالرجلتصددتىإذامهنا:اعثهوروى

بعضا.ويدعولده

)1(

2(لي

3(لي

4(لي

)ع(:"يقجض("01

1(.اأبنيه:ولعل!ابينهعير)ع(

2586(،ليرقمالبخاريأخرجه-عهالله-رضىبشيربنالمعياذحديثفي

1623(ضليرقموحمسلم

رضي-عحرحديثمن)1621(!قمو!سلم"914(،ليارقمالبخارياحرجه

-.عنهالله
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للأجر؟الصدقةوبينللحنفعةالعطيهبينفرقلا:حفصأبوقال

الوالد.رجوعفيحكمهمايختلفوإنما،عطيةكلاهمالان

فروى؟حياتهفيولدهبينمالهالرجلقسمةفيقولهاختلفكا؟

يفضل.لمإذا،يقسملمشاءوإذ،قسمشاءإن:حنبلعئه

يدعه،مالهيقسملااذإلياحب:الحكمبنمحمدعنهو!وى

له.يولدلعلهاددهفرائضعلى

ولاوله،وجهزهولدهبعضزوجإذااحمد:عنسعيدبنعلي

عليهمنفقتهكانفإن،ويكسوهمعليهمينفق،عندهوهم،سواهم

بماله،يجحفلم!ان،يواسيهماذلهينبغي،بمالهيجحفمما

شيءهعليهيكونفلانفقةهي!إنما

فوقئنفق:يعني("،بماله"يجحف:قولهحفص:أبوقال

لأن؛ذلكبإزاكانفقتهمنخرجواالذينيعطيانينبغي،الحاجة

النحل.مجرىيجريالنفقةعلىزادما

نإبنيهالاحسلمالهاجعلتامراةفيالحسينبناحمدعنهوروى

الولد.بينوتسوي،اجرتهتعطيه:إخوتهدوذبهاحجهو

جاريتيوهبت:يقولالابفي)1(إبراهيمبنإسحاقعنهوروى

لهاقبضهكان،عليهوأشهد،منهصحةفيذلككانإذا:لابحيهذه

قئضا!

فيهايجزيالصغيرلأشهالأبهبةأنعلىتدلالروايةوهذه

القبض.ذلكفياعتبرلانه؛الإيجاب

.(2/35):ا"ئللحساا1(1)
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البازالولدلهيكونالرجلفي)1(موسىبنيوسفعنهو!وى

الاخر.دونالبارلمحنحللاباز:كيروآخر،الصالح

0لميراثفيكالبا!ولانه،يفزقلمحمبهيه!الهالنبيلاذ:حفصأبوقال

وعرفهذا،مئلجاءإذايشهدلاانللشاهد:حنبهلعنهوروى

0،21
إذايشهالاأ(!ق/246:الحكمعئهوروى،الوصيةفيالحيفلمحيه

.ولدهبينفضل

عشرةولهوأخبنح!الهكانحتما!جلفيزيادبناالفضلعنهوروى

ليس،درهمالفيعلىمنهاالاخ2يصاانالهيجزلم:د!همالاف

بشيء.هذا

بعديستحقإنماولأنه،فبطلللحقهضملانه؟حفصأبوقال

المطالبةلهثم،نصيبهبيعلشريكهالشريكاكإجازةفهو،الحوت

بالشفعة.

الشريكعلىحرمكه!النبيلأن؛صحيحكيرالقياسهذا:قلت

يؤذنحتىيبيعأنلهيحل"لا:فقال،شريكهاستئذانقبلالبيع

إذاانهعلىفدل")3(،بالشفعةأحقفهو،يؤذنهولمبماعفإن،شريكة

موجبوعلى،شفعتهسقطتالشقصأ؟"ااخذيرداولمالبيعفياذن

اشجاءالإمامعننقل،القطانيعقوبأبو!اشحدبن!وسىبنيوس!هو؟11(

)2/567(.:"ألحخابلة"طبقات)253(.ت

566(01)2/.العطارموسىبنايوسفةلهيقالاالإماتلا-في!تواخر

أع(.فيليمستفحه!"وعرف)2(

حديثمنلهواللفظ81016(رقمو!سلم22571،،رقمالبخارىأحرجه)3(

.-عنهمااللهرضي-عداللهبنجابر

النصيب..أي)4(
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الشريكطلبهفإذا،الشريكواستئذاذالبيعإر[دةالسثثفعةفسببالنع،

خالفه.منالنعخالفهمقتضىهذا،إياهبيعهشريكهعلىوجب

لا؟امايحصليدرىلاموهومامرفإسقاطالميراث9إسقاواما

)1(الغنيمةمنحقهإئسقاطمجرىجارفهوقبلههويموتأنولعله

ذأالموصيلعليماحقه!اسقاط،ألبئةالعدوولحركالجهادقبل

اعلم.والله،بهعبرةلامماذلكوامحال،بهلهيوصي

فصل)2(

يرد؟فهلئسو،ولمماتإذا

حنبلعمهو]ابن[عبداللهابنهروايةمنصوصتان؛روايتانفيه

أبيقولأنهإلىذلكنسبواإنماوأصحابنايرد،انه:طالبوأبي

احمدعننصاونقله،الكتابهذافياختيارهانهريبولا،!فص

الاقيس0وهوسحينا،منروايةمن

بعضفنحلولالهكانمجوسيئفيحرل!عنهنقلب(17)ظ/د

كيف،افيوترك،فماتابنللمنحولوكانبعض!)3"،دونمالاولده

لا:قالنحلهبمالجذوكان،أبيهعنورثالذيالمالهذافيحالة

.الشركفيكلههذالأن؟ياكلهبأس

القولعلىاماجحيغا،القولينعلىيجيءهذا:!فصابوقال

الموتبعدبالردالقولعلىواما،مثلهفهوبالموتيمضيهالذي

قبضيئجحتكمافهوفيه،!قبوضوهوالشركحالفينحلهفلأدا

إالقسمةإ.و)ع،:ظ(،و)قفىكذا)1(

.ا"ئدةفا":()ق(2)

)ع(.فيليستبعص!"دون)3(
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.الإسلامفيمردوداكانوإنخنؤيزااوخمراكانإذاالمهر

المذكور.الكتابمنالقاضيانتقاهمااخز

+-ي!معه

حفعأيضا)1(لأبى"المللأهل"أحكامكتابمنانتقاهومما

اعحالفيوالنصرانياليهوديايستعهل)2(:وسالهكهطالبأبوصقي

ابووذكرشي؟.فيبهميستعانلا:قال؟الخراجمثلاليسلحين

بممئترفي")3(01استعينفلن"ا!جع:!ي!النبىقولاإلىالحد!احفص

عن،التيحيئحئاذابوحدثنا:معاويةابواو!وىب(أق/246:قال

اهلمنرجلاههناإدتلعمرقيل:قالالدهقانةابيعن،ألؤنباع

إذااتخذتلقدعحرةفقالكاتبا؟افتتخذه،بالديوانعلملهالحرة

)؟(.المؤمنيندوذمنبطانة

،الأشعريعياضعن،حرببنسماكعن،إسرائيلحدثنا:وكيع

لكما:فقالنصرانيا،كاتباليإن:لعمراقلت:قال،موسىابيئعن

أليهودالتخذولاامنو5الذين>!يأيها:يقولاللهسمعتأماالله"قاتلك

."أالحديثوذكر51[:]الحائدة<(وديلىوالتضخرخ

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

ا)ق(+فيبياضالعخوانهذا

.!!"إسحاعيل:(والمطجوعات)ظ

عنها-.الله-!ضيعاشمةحديثمن181(الارقممسلماخرجه

وابن)2/566(،"التاريخ":فيوالطبري)0/923(،:شيبةب!ابنأخرجه

.الطبريعندوكغر!واية،بهحيانابيعنطرقمنلأ(،)3/43:حاتمأبي

ويخرهألا/43(،:الشعب")1وفي)9/402(،:"الكبرى"فيالبيهقياخرجه

بهإ.س!اكعنطرقمن



لاسلامعلىالكافرجبرفيعبداللهأبواحئج؟حمصأبوقال!ا+

فيه-كنتالذيالكفرمنبريءأنا:يقللموان،الشهادتينبذكر

الله،إلاالةلا،[للهعندبهالكأشهدكلح!الى"ادعوك:لعحهبقوله

")1(.اللهدسولطواني

إلاالهلا:قلعلام"يا:اليهوديللغلامع!عواللهرسولوقال

")2(.اللهرسولط7نيو،الله

فإذا،اللهإلأإلهلائقولوأحتىالناساقاتلأن"أمرت:وقال

واموالهم")3(.دماءفمم!يعصفواقالوها

لا؟امعنقهتضربفهل،الاسلاماردلم:قالفإن

ولىوى.عنقاتضربةحربعنهفروى،ذلكفيقولهاختلف

إلاإلةلااناشهد:قالطمجوسياونصرانياويهودفيفيمهنأعنه

علىيجبر-الاسلامأنولم؟وقالط،اللهرسولمحمداوانالله

يحضى.ولكنلا،:قال؟يقتل:فقلت،يحضىأبىفإن،الاسلام

الإسلامفيوالاعتبار،الإسلامبصريحاتىقدانه)؟(:الاولىوجه

،الايمانيقصدلموانقالهمايحتملانه:الثانيةووجهبالظاهر.

)1(

)2(

)3(

حزنبنالمسيبحديثمن)24(رقمومسلم)0136(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-

أخرجهالشهادةوبذكر"،...أسلمكلام!يا:بلفظ)1356(رقمالجخارياحرجه

22(،لأالأ/"الإححان":حبانوابنويخره(29127رقم)02/187أحمد:

.-عهاللهرضي-أنىحديثمنويخرهم)3/383(:والجهقى

الله-!ضيعمرابنحديثمن)22(رتموم!ملم)25(رقمالخارياخرجه

-.عنهما

"الاولة!.)ظ(:
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بالشبهة،يسقطوالقتل،القتلسقوطفياشبهةذلكيجعلانفجاز

علجنا.واشتتهالحصناهلمنلواحدالأماذأعطيلومابدليل

؟!طج!،"

لبرمكي1حفصأبيخطمنأنتقاهومما

كورعلىيسجد!اللهرسولا!ايت:مالكإبنانسإلىبإسناده

01العحامة)1(

،االشكيشةوعليكفأجبالندأء،دمعت"إدا:يرفغهإليهوبإسناده

أذنيك،تسمعماوأقرأ،أخيكعلىتضتقفلاوإلا،فرجةأصتتفان

.")2(مودعصلاةاوصلى،جاركتؤذولا

الذيالمسجدفيأحدكم"لي!ل!يرفعهعمرابنإلىوبإسناده

المساجد")3(.يتبعولايليه

فوجداالمسجداحدكمدخل"إذا:يرفعههريرةابياعنوبإسناده

أطما1

)2(

)3(

وانظرمنكر،أنهابيهعنونقل18(،)1/لاأ(العلل":فيحاتمأببابنأحرجه

"ولم231(:11/"الزاد(":فيالقيمابنوقال،للحافظ1145()ص/"الد!اية":

احى.حسن!ولاصحيححديثمنالعمامةكورعلىالسجودكهيثبهت

"الحعجم":فيالأعراب!وابن1(،لا1)21/"التا!يخ(":فيعساكرابناخرجه

رقمالضع!فة""السلسلةانظر،ضعيفحديثوهووكبرهم،)3/398(،

3(.لا9)1/:القدير("و"فيض)9256(،

32((،)3/:الضعفاءلىإفيوالعقيلي3(،.لأ)12/لم)الكبيرإةفيالطبرانىاخرجه

)6/458(."الكامل[(:فيعديوابن

موثقونلم)رجالهةالطبرانيإسنادعن24()2/تالمجمعا"9فيئالهـيثحيقال

رقمايا،السلسلةفيالألبانيوقوأه،ترجمهمناجدولم...الطجرانىشيخإلا

1(0.)22
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اليهود")1(.تقفكمايقفولافليسجد،سجودأالناس

شهد!حماللهرسولان:امامةابيإلىباسنادهبطةابنورو!ا

يصفواانغغبا()ق/247اللهرسولفأرم،سبعةسابموهوجمازة

صف!،خلفصفاوواحداوالنينللاثةفصف،خلفهصفوفثلاثة

)2(.انصرفثمالميتعلىفصلى

فهوكالعلىكتم"من:يرفعهجندبينسمرةعنوبإسناده

")3،.مثلهكال

كلاأ"هو:فقالالشعرعن!حمالنبيسئل.عائشةعنوبإسناده

".قبيخ("الحرتببيحهحسنحسنه
!كل

خيرولدهاحدكميؤدب"لان:يرفعهسمرةبنجابرع!وبإسناده

،(مسكينن"()علىيوبمكلبصاعقيتص!أنمنله

)1(

)2(

)3(

)5(

.أجدهلم

"كه)3/32(:الهيثميقال،بنحوه22(لح)8/الكبير(":1فيالطبرانيأخرجه

لما.كلاموفه،له!عةابن

سندهوفي2.3(6)7/:!الكبير"فىوالطبراني)2716(،رقمداودأبوأخرجه

375(.)2/:(1الرايةلانصب:وانظر،مقال

الحتعاهيةإت"العللفيالجوزيوابن)4/"27(،الكاملإ:9فيعديابنخرجه

والمزي)1/"13(،:""العللفيالجوريابنوأخرجه،حديثهامن(/137)1

ولا-عنهحااللهرضي-عمروابنحديثمن5"()17/":الكحاللىت!ذيبفي

اللفظ.بهذاحمك!اليعنيصج

والطكم:91(فى)1رقموالترمذي0902(،0رقم)34/945أحمد:اخرجه

به.سماكعنناصحعنطرقصنوغيرهم)؟/263(

دا.هالك"ناصح:!المستدرك!تلخحصفىالذهبيوقال،("(اكريب:الخرمذيقال

.!صاع،بنصف:والحتمأحمدولفظ
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المساجد،فيوأجعلوهالمنكاح"أعلنوأ:ترفعهعائشةعنوبإسناده

.(()1،بشاهولويحدكمولمولم

)2(
عدولعنديكلهمالناس.قالالحربيإبراهيمعنوبإسناده

.!القاضيعدلهمنإلا

إلاعدولكلهمالناس.قالانهالمباركبنعنويروى:قلت

شيخنا)3(.منسمعته،العدول

القسامإلاالحكامعنديسهديكنلمالمطاذ:يحيىعنوبإسناده

.يشهدونيكونوافلمالعلمواهلالمستوروذفأماأ(أ76)ظ/،والذراع

السفل؟من،عبدالرحصبايا:المباركلابنرجلقال:وبإسناده

.الحكاممجالسويأتونالقلانسيلبسونالذين:قال

على"يأتي:غ!ي!اللهرسولقال،مالكبنانسعنوبإسناده

لخاصةاخ:وجلعزادلهفتقولللعامةالمومنافيهيدعو!مانالناس

(."الحساخطعليهمفإنيالعافةفأما،لكأستجبنفساش

)1(

)2(

)3(

)4(

الكامل(ا:دافىعدفيوابن.92(،)7/:والبي!قيا)9801(،رقمالترمذياخرجه

!اكيره.م!والحديث،جداضعيفمممونبنع!سىوفيه024(وكيره!ا،)!/

يتقؤىشواهدالنكاج"أعلنواإ:ولموله)؟/627(،الحشناهية(:"العلل:انظر

حديثمن،183)2/والحاكم374(،)9/:ااالاحسانداحبان[بنأخرج،لها

له.يشهدماالزبيرابن

)ق(.منساقطهخاإلى."..ترفعه"عائشة:قولهمن

ا.تيحيةابن؟يفي

حديثمن"غريب:نعيمأبووقال)6/175(،"الحلية":فينعيمأبوأخرحه

اهـ.المحتر"ابن-داودبهتفرد-المري-صالح

ضعحف.وصالح!تروكوداود
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قال.قالالصيداويالفضلبنمحمدبنعدالثهعنوبإسناده

النبيقال،يحبهفهوالمبتدععلىالرجلسلمإذا:حنبلبناحممد

ب!نكم")1(.ال!ثسلامافشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاماعلىادلكم"ألا:!ع!

باللهاخلفلان.يقولكانمسعودابنالطهمامعنوبإسناده

صادفا)2".بغيرهاخلفأدطمنإلياحعثكاذبا،

لأكسفوكتبتها،الأحاديبهذهاسانيدذكر)3(القاضيوليت

حالها)؟(.

)1(

)2(

)3(

)4(

*مم7-رو

منلهواللفظ06501(!قم381)16/وأحمد!)4!(،رقممسلماخرجه

-.عهاللهرضي-هريرةابىحديث

:!الكبجر"فيوالطبراني(،946)8/ةوعبدالرراق،لأ(9)3/:شججةأبىابنأخرحه

"!جاله:الطبرانىشدعن1()4/لألأةالمجمع":فيالهيثميقال)9/183(،

،.الصحيحرجال

("."كب(:)ق

دئه.والحمد.حالهاعنوكشفنااسانجدها،منشيماالخعلقهذا!يكتناوقد
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أيضاالقاضيخطومن

كاناانهما2(كربطمعديبنوعمرو)1"مظعونبنقدامةع!حكى

ائذيتعلىلئس>:تعالىبقولهويححجانمباحة!3"،الخمر:يقولان

أو!ت(وعصلوأو!امنوأققوأمااذاطعموأفيمااجأعر!لمحخضاوعملوامنواا5

طعمنا)3(.فيماعلح!ناجناحفلاالصالحاتوعملناامناقدقالا:

ذلك؛فيالحكملهماوبينوا،القولبهذا[لصحابةتكفرهمافلم

عاما،ظهو!االوقتذلكفيال!مريعةاحكامظهرتقديكنلملأنه

تحريمظهرقدلاته؛لكفرناههذاوقخنافيالمسلمينبعض!قالولو

ذلكأه،.

نزللما:الحسنقالهماالايةهذهنزولوسبحاب(24)قلملا

وقدبطويهمفيوهيماتواالذينبإخ!ان!اكيفقالوا؟أالخمو،تحريم

علىلعينالمطبعضصن)ق(فيعدلتثم!،مظعونابن!عثماذق(:و)ع)1(

تعلجقا:نعهما)!(هامشوفى،الصحيحوهو)ظ(منوالمئبتيطهر،ما

عثحاكفإذمشهور،هوكماعئحان،مظعونبنقدامةالقولهذاكه"المحكي

هذاعنرجعقدامةاذعلى،الكاتب!نخطأفلحتهالخمر،تحريمقبلتوفي

اهـكاقي"اعلموتعالىسجحانهوالله،ايأصةجميععخدم!هورهوكماالقول

حميد.بنعبدادلهبنصححدالفقير

394(،الم)2.قدامهلابن"المغني!فىإلاالآيةهذهاتأولف!هنتـميفا!لم)2(

لمفيان،أبببنيزيدإمرةفيالشامأهكمنجماعةفيذلكتأولممنفلعله

.(442)9/:"بالرراق"مصنفانظر

لما.!باحة"!تاحة:قراءتهاوتحخمل()ظفيلكر!ت)3(

"شرحفيوالطحاوي)8/032،،:والبجهـقي)41/141(،:الحاكمأخرجه)4(

عحاس.ابنعنعكرمةروايةمنويخرهم(134لم)3ةلماالمعاني

061،1ألأ/:"الفتاوى!مجموعوانظر)5(
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وصح!،انوالذكلتعلىليش>:تعالىاللهفأنزل،رجححىانهااللهأخبر

.[39:]المائده"1طعمفئا()فيماجناحالضخلخت

منمنهم؛ضربينعلىإنهم:الزكاةمانعيفيقيلقدوكذلك

لممنومنهم.والعنسيوطليحةبحسيلمةامنمنوهم،بكفرهحكم

أنهاوتأولوا،الزكاةمنعوالكنبهميؤمنوالممنوهمبكفرهيحكم

صلاتهوكانت،عليهميصقيكان!النبيلأن؟عليهمواجبةكانت

يحكمفلملنا،سكناقحافةابيابنصلاةوليستقالوا:،لهمسكنا

فيمانعمنعهاولو،الإسلامأحكامانتشرتقدليهنلملأنه؛بكفرهم

.بكفرهحكموقخنا

،.؟جميث؟إبر

تعاليقهمنأيضاخطهومن

عذابمنلأنهانقطاعهمنلابد:قيلوقد،حقالقبرعذاب+

والبلاء،الفناءيلحقهمأنفلابد،منقطعفان)2(فيهاوماوالدنياالدنيا،

ذلك.مدةمقداريعرفولا

خروج!موقتفي)3(عراةالقيامةيومالعبادالدهيحشرأنيجو!في

ويجعل،الجتانحللالمؤمناللهيكسوئم،ال!عبيومقبورهممن

بتركالاخرةفيوالتعئد،القطرانسرابيلوالع!اةالكافرعلى

ذائل.التكشف

)1(

)2(

)3(

رضي-انسحديثصن)0"91(رقمومسلم(،ه)2"هرقمالبخارجماأخرجه

-.عنهالله

"فإنهأ.)ق(ة

)ظ(.منساقطهاإلى"...والبلاء"الفاء:قولهمن
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منارضفياو؟الجنةاراضيمنأرضفيهوهلةالمحشرجمد

قيل:فقدالنار؟منولاالجنةمنلامو!فيأوالدنيا؟أراضي

ماتواالتيالأرضهذهفيقبورهممنعنداقيامهمالناسحشراول

فهذا،الساهرةةتسحىالتيلارضإلىيحولونثمفيها،ودفنوا

التيهي:والساهرة،[1؟:الازعات1<اسيربألساهرةهم>فإذاةقولهمعنى

،الصراطعلىجاروا)2"،الحمحابمنفركوافإذاعليهاأ1"،يحاسبون

ورأءامافكانبسور،بينهمضربوالمؤمنين،المجرمينبينوتميز

يليمماالسوردونماوصارلجنة،أرضمنلجنةيليمحاالسور

جهنم.منيصيرالحسابوموضع،جهنمارضمنالنار

في-(يؤمىوقماويفعلونامرهممآدلهيمصوق>لا:تعالىقولهبخ

نهيولاامرفيهاليسالاخرةلأن؟الدنيافيالأمرلحراد6[ة]الححريم

اعنا)3"البخاريوفي،زائلالتعندلأن؛غيرهمولاالملائكةعلى

."عملولاحسابوغدا،ولاأحسحابعمل"اليوم:علي

الملائكةايأمرتعالىاللهفإن،تعالىاللهرحمهمنهوهمهذا:قلمت

وتعذيبهمإليهاوسوقهمالنارإلىوالمجرمينارالكفابأخذالقيامةيوم

منإلا،سجداأ،)ق/248فيخروذ،لهبالسجودعبادروويامر،فيها

خزنةويأمر،الصراطفيعبرونالمؤمنينويأمرالسجود،مناللهمنعه

ملائكةويأمرلأهلها،بفتحهاالنارخزنةويأمرلهم،بفتحهاالجنة

،بعدهوماكلهالبعثبشأنويامر،الارضإلىبالنزولتالسمو

مرهاواوعينن،طرفةاليومذلكفياللهئعصىولاللهيومئذفالامز

،1(

،2(

)31

!93(.أ؟/الحسير"ت"زادفيفيهاالأقوالانظر

"وجازوا".(ةظو)ق

سججهتأببابنووصله111/923،امعلما،":"الفمح
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لا،وغيرهموالانبياءللملائكةوالشفاعة،والعقابللثؤاباليومذلك

حتىنهيولاامرالاخرةفيليس:يقالفكيف،الخلققدرةتضبطها

لاوجلعؤالدهأفترىالدنيا؟!في(امرهممااللهيعصونالا:يقال

ليسبنعم،فيهيعصونهفلابشيءالنارأهلفيالعيامةيوميأمرهم

فيثابتةونواهيهالرصتوأوامرحصاد،دارهيوإنماحرثدارالاخرة

وحكاه،القيامةويومالبرزخفيثابتةالتكليفاوامروكذلك،الدارين

لممنتكليففيالسضةاهلعن"مقالاته")1"فيالأشععريالحسنابو

الاخرة:القائاطفقول.القيامةيوميكلفأنهالدنيافيالدعوةتبلغه

ودعوى،باطلقولونهياميردارولاتكليفبدارليستب!أظ/176

الحوفق.والله،فاسدة

.يقولولا،مؤمنانا:يقولانيجوزانهبعض!مذكر:قال3

نأالإيمانمنهطهرمنامرتعالىاللهفإنبينهما،وفرتط.وليئانا

الآية،أ[":]الممتحنة<مؤمعئعلعتموهنفان>:تعالىقالمؤمئا،يسمى

قداللهفإنبينهمافردتىولا.وليايسحىانذلكمنهظهرمنيأمرولم

الا3اولياؤهإق!7أولياوماكالؤآ>:فقال،الحؤمنبصفةالوليوصف

يصفانيجوزلاثم،المومنصفةوهذه34[]الأنفال:<المنقودن

بتوليهوليايكونإنماولانه؛الحؤمن)2(كذلكولي،بانهنفسه

كالحومن.بهاوقيامهاللهلطاعات

الاستثناء،بدون"مؤمناناإ:القائلقولمنعمنحجةهذا:قلت

العلميمكنهلابأنه؟اجاببينهمادرقومنولي"،"اناةيقولطلاكما

)11

)21

الحطبوع.ف!اجدهلم

.،"وكذلك:()ظ
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هواللهفوليئ،وجلعزاللهمنالقربهيالولايةلأذولي،بأنه

القربولهذا،القرلثاللغةفيهووالولاء،بهالمختصمنهالقريب

وآفاتموانعوله،وموجباتوشروطأسبابوله،وأدلةعلامات

لا+أمللهوليئهوهلالعبدليعلئمفلا،وقواطع

ورسلهوكتبهوملائكتهتعالىباددهيؤمنانفهوالإيماذ؛وأما

منيعلمهأنيصكنوهذا،محارمهوترك،فرائضهأداءويلخزم،ولمائه

منه.غيرهويعلمهبل،نفسه

وخاضة،عامة:نوعانتعالىاللهولايةأنذلكمنلييظهروالذي

كانب(2لح)ق/8تميالله)1(مؤمئاكاذفمن،مؤامنكلولاية:فالعا!ه

ناالولايةهذهفييمخخعو،،وتقواهإيمانهبقدرالولايةمنوفيه،لهوليا

.("اللهشاءإذمؤمن"أنا:يقولكما،الثهم(شاءإنللهولي"انا:يقول

حقوقه،بجميعللهقائمانهنفسهمنعلمإذ:االخاصةوالولاية

اللهمراضيصارتقد،حالاتهجميمفيسمواهماكلعلىلهعوثر

ربه،مرضاةوهفهويمسييصبخ،خواطرهومتعلقهمههيومحابه

صادفا-كانلله"ولي"انا:قالإذافهذا،الخلقسخطهـان

التفصيلهذ!إلىمممن""انا:مسألةفيالمحققونذهبوقد

"،ولقائهورسلهوكتبهوملائكتهبالله"امنت:يقولأنله:فقالوا،بعينه

المطلقالإيمانيفيد"،مؤمن"انا:قولهلان؛"مؤمن"انا:يقولولا

قوله:بخلاف،للمحرماتالحارك،بالواجباتصاحبهالاتيالكامل

ا،لمحأمله"بالله"امنت

الأموالغصبوقديلد،إلىطريققاطعأوخارجيدخلإذاجمغ

".)1()ق(:أ(بالله
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؟.معاملتهيجوزهلالذراريوسبى

يجزلم،الناسمناخذوهماإلامعهميكنلمفإننظرت

يبيخوه،أنإلاأيضا،يجزلموحرامحلالمعهمكاذوإن،معاملتهم

وعرضبعينها،منهنواحدةفأعتقإماءأ!بععخدهكانكوجل

التييبينحتىمنهالشراءيخزلم،لردهنمدعوهو،منهنواحدة

حتىمنهالشراءيجزلم،ومذكاةميتةعندهكاذإذاوكذلكاعتقها،

الخوارجمنالغصبةهؤلاءأيديفيالتيالاموالفأمايجين،

المحرمةالأموالهذهغيرصناعةلهميعرفلاالذينواللصوص

البيميجوزفلا،حراممعهمماجميعبأنأحاطقدفالعلم،عليهم

منهمهوالشراء

لأنالفمر؛جهةمنيعطونهمامنهميأخذأنللفقيريجوزولكن

المغصوبةالأموالمنمعهوبحاالفاسقيهذاظفرلوالمسلحينإمام

يحكمفإنهالمستوروأماالفقراء،فيالأموالهذهيصرفانلوجب

مبطل.دعواهفيانهنعلملالأنا،يدهفيبماله

والقذفالزناعنينزعلاالحسطمينفساقمنرجلأانلووكذلك

بالغصبيعرفمنهذاويفارق،بهلهحكمماليدهفيوكاذ،ونحوه

.غضوبحرامالأموالتلكأنالظاهرلأن؟والظلم

***

أحمدالإمامعنلقرآذ1مناياتعحيرفيهجزءمنالقاضيخطومن

عنه)1"،عبدالخالقبناحمدبكرأبي7رواية،عنهالحروذيرواية

)ق(.منساقطهناإلىالعواناولص)1(
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الحسينابيروايةالخئلي)1"،سلمبنجعفربناحمدبكرابيرواية

السوسنجردي)2(.عبداللهبناحمد

فجئتهقرا،اقعد:لرجليقولعداللهاباسمعت:المروذيقال

عبدالله،ابوفيقفبالايةيمرفكاذ،عليهافقرافقعد،بالمصحفانا

لا،فيفسرها،ادريلا:فيقولتفسيرها؟اما.له()ق/924فيقول

يقرأالذيسجدبالسجدةمرإذاوكاذفجردها،العبرةخنقتهفربما

لمشي؟لأي؟عبدالدهلأبيفقلتيسجد،فلممرةفقرا،معهوسجدنا

الله-رضيمسعودابنقالقدمعه،سجدناسجدلو:قالتسجد؟

ااذيعجبهوكاذسجدنا")3(،سجدتإنإمامثا"انت:قراللذي-عنه

فيها!يسلم

لعبدالوهاب،بنسخةيقرافكاذسواء)4(بنإلىذهبت:وقال

:قالويفسو،يقرا"سعيد)كالطسواء:ابنقالويفسر،يقرافكاذ

ويفسوا.يقراقتادةوكان

العسكر،مننسيرونحنأ()ظ/177فسسسمعناقراتلو:لوجلوقال

الحرفعداللهابوزادوربما،يسمععبداللهوابويقراالوجلفكاذ

)1(

)2(

،3(

،4(

"السير!.فيترجمتهوانطرالخبرا"ا9و)ق(:"الحنبلي"إلىا()ظفيلحرفت

/16(.)82

)3/353(.؟الحخابلة"داطبقاتفيترجمته

":البلدان"معجمانظربغداد،بنواحيقريةشوصنجردإلىنسبه:والشوصضجردي

/3(.)032

344(.)3/:عبدالرزاقاخرجه

عروبةابيبنسعيدعنروى،المدوسيالخطابأبوسواء!بنمححدهو:

282،.الأ/:"والتعديل"الجرح(-18الأت

ش!خه،عروبةابيابن:يعخي
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!جاهد:قال:وقال،القرآنيفشروسحعته،عيناهفتفجضوالاية

الفرائضاعيتني:وقال،مراتذلاثعباسابنعلىالقرآذعرضت

حسنها.فما

فيها.سوادلا:قالفي!أ(لاشية>:عليهءوقرى

.صغيرةولاكبيرةلا:قال68[:]البقرةذالأ(بئنعوان>

سبين.محا:قال86[ة]الواقعه82!(مديينغير>

.33[:]يوسف")2(إلىاحبالشجن":()السجن:يعراوكاد
)1(.

.الطعامتحملححر:قال07[:]يوسفألعير(إئتها>

.)3(مكة:قال[211ةلمحل]1<للهمهافاذللهلمحانعصففرت>

هذه:قال4[:]الطلاق(!هنجيفحعن(نأطهنلاص!ل>واولنت

يزيضنأذوطويذرهـقمنكميخوقؤنلذين>و:البقرةفيالتينسختها

حامللكليفرض:قال234[:]البقرةوعثرأأشئهيأ!يعةبأنفسهن

رأيتهكذا.تضعحتىالئفقةلها!وجهاعنهامتوفىأوكانتمطلقة

.االناقلم!اوالمزوذيمنإما،وهممنيخلوولاالتفسير،هذا

والفجز،فأصلحهعملك:قال4[][لمدثر:<ا"*ولإفطضوئيابك>

ئقننولا>،الأولانعبادةالرجز:قال![،]المدثر:(اصة*(فاهجز

اكثر)"(.لتاخذاعطيتبماتمن:قال6[]المدثر:لتمتتتهئرا*16(

)1*

)2(

)3(

)4(

"وقال".(:ظو*ع

902(.)صى/:""الحبسوطانظر،يعقوبقراءةوهيالشجن"9السينبفخحيحعي

)ق(.م!صاقطهاإلى"001العيرايت!ا9:قولهمن

)1/143(0":الحنابلة"طبقاتانظر
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جهنم،فيواد:قال1[الفلق:1<فىا-3نجلفلئبربأعوذ>قل

قدالغاسق"هذا:لعائشةع!يمالنبيوقالالقمر،<:>غاسقال

:(؟:7أالحقد>والسحر،:(لفثئت>القمر،:يعني")1"طلع

الذيالحسدهو:قال(إ-حسدأإذا>حاسمالسحر،يعقدوذالذين

.ادريلا:قال"؟وقب"إذاتفسيراي!ثبى:قلت،الناسيتحاسد

ا،تزللم:قال![الفجر:1ثج3<لمحادذات!م>:عليهءوقوى

اوح!وجما(لصخر)3انقبوا:لقا["9ةلفجرا](2أ<أ*فيلوا!باأ!خرجابوأ>

فقبوها!قد:جابوهاقدالثمار،جلودعليهم

ظلم.ا:أصصبخ<عسعس>

ضرواذ)"(مدينةهذه:قال[!1:]القلمألح!(أضببلوناكمابلونالو)ثا>

حصراء،سوداءراي!ا)6"،عبدالرزاقمنقويبةوهي(،بها)مررتقد

ااذعلىاكدواإنما،خضرةولازرعألوفيهاليسفيها،يتبينلنارائؤ

يدخلهاالااذاقسمواقدوكانوا،حرثاوفيهايجذوهااويصرموها

لأ.2/92تعدم)1(

.ا"الصخرةجابوا9:(أع()2

)ق(!منساقطهاإلى."..الذين"والعقد:قولهمن)3(

إ.اللدان!معجمصنعاء.منقريةقرية،بفتحات،الحعجمةبالضاد:ضروان)4(

.)4!3/6(

)ق(.منسقطتبها"مررت"قد)!(

)ق(هامشفيلكن)211(،تالصنعافيهمامبنعبدالرواقشيخه:يعني)6(

بمن،المجرو!وهوشيء،ها"سقط:نصهحعيد-ابنبخط-وأظنهتعليق

لفعلفاعلفهوعبدالرزاق"9:دولهفلماالقسطلافي،فيكما"صنعاء"،ولعله

لهواحمد،المعخىواضحةوالعبارةبعيد،قالهوعااهـ.قال"تقديرهمحذوف

راها.الذيفهوا،اليمنإلىرحلة
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تركتهاححىالئاراكلشهاقد02[،:]القدم3:ت!ا(فأصحححصساعملمحريم>مسكين

لهم.عدا:[82:لقدم]ا(اوسط!لقا>.ءاسود

يظلمكم.لا:[41:]الحجرات(قطلتمحنيلتيملا>

.(1)الزيتدرديمثل:قال:"[:المعارج1أ<!كالمفللسماهأتكونيوم>

.النبات:والصدع،لمطرا:لقا[11:]الطارق(يز(-الرتجعذات>

:الاحياء.فبهايكفترر:[25:]المرسلاتا(؟ثسكفائاألأذضنخعلالى>

المزوذي:قال.موتاكمفيهاوتدفنون)2(ب()ق/924،والدمالشعر

:قال.والدموالشعرالاظافراشياء:للاثةفيهايدفن:يقولوسمعته

27[":الحرس!ت11(فرايه!أماص>،الامواتفيهاتدفن:"إ(!وأمواتا>

عذئا.

لذياالشرار"3"مثل:لقا[4ت]القارعة(ضأضلمبسوثالفواش!ا>

فحححرق.ال!مراجعنديطير

.(!)مضاجعته:!ال[11!]التحريم!وعملهفرعوفمنونجنى>

ترون:يقولعباسابنكان:قال2[]الرعد:ترؤنها<عدبغيز>

العمد.ترودنولاالسموات

كالنما:الشجر:قال6[:]الرحمن(-؟-أيسجدانوألشبموالشم>

.الارضوجهعلىالذيالنبات:والنجم،قائمالطولإلى

)1(

)2(

،3(

،4(

اسفله.فيي!قىما

ةتكفتون".)ق(ة

"الفراشا.:المطبوعةفي

دينه.:وقيلى
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علىمخالفةمشدده:قال5![:]صيديطقت>.عل!هءوقرى

01الجهمية
:قال؟[6:]ص(رص-بمالدارذئحريبئلصعؤلمخصت!>

.لاخرةا

بذكرااحلصوا

اعثاقها.ضرب؟قال33[:]ص؟صفي!<هـالأعناقباال!وقم!طافطفق>

يخولى:لقا،لثناءا:لقا[27:]الععكجوت<يخآلدأ!أجر!وءائتئه>

يتولونه.كلهاالمللإبراهيم

!ايغاجاءت:قال25[:]الأحزاب<بغتظهمكفرواالذينأدله>ددد

ا.قرجعواالفساطيطاطنابفقطعت

الجنة.:قال[29:عحراد]آلالبد(الوأتنالن>

قلت..باعوها:قال6"[ة]البفرة<يالأخرؤلدتياا!جنشمزؤا>

لمافإنهم،بالـيعالاشتراءفسرانهلا،الاخرةباعواعيداللهابويريد

الدنيا.واشترواالاخرةباعواوإنعاالدنياالحباةيبيعوا

.برد:[11لا:عحران]ال!ز(فبها>

ضت.حا:لأ[1ة]هود(فضكت>

درهضا.بعشرين:قال[2":أيوسفمعدودؤ<دطهمبخس>

علىطر!هن!صرنقال)أ":]الصافات:"؟[<]لظرف>قحصرت

غيرهم.)2،يردنفلاازواجهن

)ظ(.من)1(

"يرين".)ظ(ة)2(
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شديا،أعييهنبياضكثير:قال22[:الواقعة1(أ!ك!فعين>وحؤر

.الحدقسواد

لعجم.ا:لقا[01:الح!رأ(بعدهتممنوجالذيهتوا>

*1<اليص>لثرب.الكفر:قال6؟[:]الواقعة<ألحنثعلى>ي!ون

الإبل.:55[؟]الواقعة

الرمل.:(الأحقاف>

هو:والعرم،السيلهوالسيل:دال16[]صبا:<العمبر>

البحر.مسنا!

حدثناجعفر،بنمحمدحدثنااحمد[)1(]عنالمروذي!ال

أتع!ح(>بر؟قولهفيميسرةابيعن،إسحاقابيعن،شريك

اليحن)2(.بلحنالمسناة:قال

[6:]العاديات<ل!كني!سبرضءلربهالإن!نإد>:تفسيرشبءاصب:وقال

نعم.:قاللكفورع:قلت

لجلين.ا:لقا[069لكهفا](آلصليهنكت>

.المذابالنحاس:[أ2أصبأ؟أتقطر<عين>

نعسة.تأخذهلا:255[:البقرةأسمنه!(لاقأضذه

سنةعصاهعلىمكث:قال؟1[]صبأ:(الفحتماعلت!ألمؤت>فلعا

.لاراكا:قال[16:أصبأخ!<أصيلىذوأني>،وقعالعصانخرتفلما

)1(

)2(

مخعينة.ذيادة

به.شريكعن362()01/:جريرابناخرجط
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واسرففيهيكنلمما93[:]سجا:يخلفو(فهوشىءأنفقحصمنوما>

.بالايديالتناول:قال(ب177)ظ/[52:]سبأ<التناويقالمواق>،تقتير

.نلقراا:لقا[86ة]الاسراء(!ليكأوحتنالذىبآلذهبنشتناولبن>

.العذابمنسجل:قال95[:]الذارياتأصبهم<ذلؤبملذنوبا>

الطلع.:قال[أأ:]الرحمن-ا<كصلأكلامذات>

96[:العنكبهوت1<سمبلئالنهديهئمفينالجهدووالذيى>:عليهقركلماء

أهلعليهمافانطرواشي؟فياختلفتمإذا:سفيانقالالذجمما:قال

."1()سبائلضهديهتمفصناأ(كاا0الى/جهدولذصنو>:وليتأ،الةنر

السحر!إلىدعاءهاخر:89[:يوسف1رفآ<أسخغفرلكخسوف>

تصر.ولمتحلبلم4[.][لتكويرةأ!إح!!<تعشاهـعطلت>

كسب:ما:لقا[2:]الحسد<6-*!!مسبومالهروماعنهأغىما>

برـولد

لدنيا،نعجئم:قال8،:الكاثر1)<"شبمأفعيصيؤممذاعنلتشثنثث>

لاأ2"أبينهي!2[؟:]السجدةلجرزفن!ج(لأرضإليالماء>نسموق

بليل.بهامررلتوقدالحاء،إليهايساقإنماالحطريأتيها

مصر،ارضهي:يقولتيميةابنالعباسابوتيخناوكان:قلت

ينفعهالمالعادةمطرأمطرتفلوالحطر،ينفعها،إبطيز)3(أوضوهي

"زادفىكماالمباركابنعننحوهوجاء75؟(،)3/أ:التنزيل"معالمانظر)1(

01(14؟)3/ةالمسرلا

)1/86(.:اللداد("و"معجم252(،1/)؟:!الطبري!تفسيرانظر،باليعنارض)2(

إ.الوسيط"المعجم.ذهابهبعدالنيلنهريخلفهالذيالطينالإبليز:)3(
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فامطرالصعايحنروفطعالبيوتلهدمالمطرعليهادامولويزوها،ولم

ذا:وعنديإليها)1(!الماءساقئموالتوبةالحبشةبلادتعالىادده"

،السحابفيالرياجمتوذعلىاللهيسوقهالذيالماءفيعامةالاية

واالنهي:قالفمن،الارضوجهعلىيسوقهالذيالماءوفي

التخصيم.لاالتمثيلارادإنمامصر،

المدينة،اهل:ثال9"[:]الانعامببهفرجمت<بهابهاقؤمالنسوافقدكلنا>

ولمن،بهاوكلمناولالمدينةاهل:قلت.نضيح:[99:]الانعام(قسؤا!>

أ2(.تعالىاللهإلىودعوةوعملاعل!ضابهاقيامهبحسبالوكالةمنبعدهم

ألظلة(>يؤمعذبوا:قال،مدينتينإلىشعيببعث:قال

(71اشجثميندارهم!فاضبحوالرتجفةف!ضذتهص>:قال[918:ال!عراءأ

.78[.]الأع!اف

:قال،اصوب"و"ضواع،)3(وصاعاتصللس(صواع>يقرا:قال

ذهمب.منوكاذ

معياشركه:لقا3[1-03:طه1<أسأرذ!ب!تاشاذنجخاصأخىهروبئ>

به"اشددقرا:ومن:قالدعاء.هذا:قالهدا،بناافعل:قالربيا

ر)4(ءه
ح!سن.الوجهينكلا:قال،أمريفيشركهانا:موسىقال:قال"رري

)1(

)2(

)3(

)4(

وانظر:444(.)5/:"النةو"منهاج)6/558(،ةكالفتاوى"مجحوعانظر

2(.لأ)6/76:كثيرإابنو"تفسير)4/393(،:المعاد(""راد

":العادةدارو"مفتاح)3/205(،)2/131(،":السالكين"مدارجانظر:

1/194(-.)294

القرآذ":لأحكام"الجامعفيالقراءاتمن!هماوانظر،هريرةأبيقراءةوهي

/9(015-.)151

24(.لأ)ص/الحبسوط":[أ.وحدهعامرابنقراءةوهي
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القلبفيكاذماال!ز؟قال7[]طه:)أ:برإ<وأخفىألس!ر>يعلم

هو.يعلمهبعد،يكنلمالذي:وأخفى،يره

القومفييكونالرجلهو:قالأ[9كافر.1<ألاصكينضلىشهيعلم>

لفجأةنظرةعنغ!ث!النبيسئلوقد،بصرهفيلحظهاالمراكلبهفححر

اعنها")1(.بصرلث"اصرف:فقال

:قال5![ادول1<فئامملو؟لا!درعكمثلأعتادله>!صرب

هذاأحسن:قالبخير"يأتلاوجدها"حيثيقوا:مسعودابنكان

هو،وقراه،الحرف

لأ.رجا:قال[6:]الال!راء<%ش؟نفيراأكز>

قيما:هوانما:قال2[-أ:]الك!ف!صما(بملح%صعوجالهكلتحعلولؤ>

!عوخا.لهيجعلولم

:قال،يوسفعيرالموتتمنىالانبياءمنااحاليس:وقال

ية.لا[[101:]يوسفم!لما<توفى>

حل.ا:[91:لك!فا]<طعاصماجمثا>

عيسى:قال99(]الانبياء:<وردوهافاهفىلآ?اصلصشةكابرلؤ>

والغزيد.

هذا،قالاحمدكاذفإذتفسير،إلىيحتاجتفسيرهذا!قلت

انهماورعموا،والنصارىاليهودعبدهمالذينالشياطينارادفلعله

ا.والعزيرعيسى

-.عنهالله-رضيالبجليجريرحديثمن)9215،!قممسلمأخرجه)1(
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موسى؟خواهاروذهو:قلت[28ةمريم](هروبئياخت>:وقال

رسولعهدعلىاختصمواقدالحشركونكان،نعم:قالب،025)ق/

كان"قد:لمج!ح!النبىفقالوكذا،كذاوعيسىموسىبين:فقال!الله

(")1".الأنبياصبينيدعىهذا

يدخلانفأبىرجلاعخهاللهرضيعحراس!عحل:عداللهأبوقال

فاسخعملالعملسألقديولح!ف!-:عمر-يعني:فقالعمل،فيله

.الارضخزائنعلى

بها،يعملوحرامحلال:فويضةعشرةثمانالمائدةفي:وقال

لاغثواشعر+امموائذينيأيها:ايةإلابهيعمللاشيءفيهاوليس

وحهذه:قال2[:][لحائدةدل!<

مننزلشيءوأول،المائدةالقرآنمننزلشيءآخر:وقال

آقرأ()2(.>القران

يأخدعباسابنكان:قالأ[:]الحائدةف!لغم<بهيمةلكمأطت>

لأنعام)3".بهيمةمنهذا:ويقولالجنينبذنب

:قالامه")4،ذكا؟لجنين1"ذكا!:قالاثه!ح!النبيعنرويوقد

،1(

)2(

،3(

)؟،

من)2135(رقم!مسلم"صحيحفيوالذي،السياقبهذاجدهولم،بالا!ولكذا

تقرءون:إنكمفقالوا:سألوفينجراذقدمتلحا؟قالشعبةبنالحغيرةحديث

ادله!سولعلىقدمتفلماوكذا.بكذاعيسىقبلوصوصىهاروذ"اخت"يا

".قبلهم!الصالحينبأنبيائهميسفوذكانوا)إنهم:فمال،ذلكعنلمالهحمك!ي!

له.معنىولالما!...بدعا"هذا:المطبوعاتفيووقع

؟1(.1)1/":الحنابلة!طجقاتانطر:

)ع،.منساقطهناإلى."..كاذ:"قال:قولهصن

حديث=من2(*13/70"الإحساذ(:حبانوابن)2827،،رقمداودابوأخرجه
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.!نفعم!إوتؤكلنفستذبخ،ئؤكللا:فقالحنيفةأبوواما

بكر،ابىعلى:قال4[":]الوبةلجه(!ينتسإدله>فافقل

السكينة.عليهانزلتقدع!ع!المبيوكان

؟ويقولهذاخلافإلىيذهبتيميهابنالعباسابوشيخناوكان:قلت

علمهانزلتالذيفهو،لهتبعاصاحبهوإلى،اصلألمج!ماالخبيإلىعائدالضمير

انحهى)1(.،صاحبهإلىذلكوسرىبالجنود،اللهايدهالذيوهو،السكينة

والنساءعمرانوالالجقر":بالمدينةائزلتسوراريعأ2":وقال

ياتها>،بالحدينة:قال<+امنولذيتيكايها>.والمائدة)ظ/"117(

بسصكة.:قال<آلخاس

نافيالأمةبينخلافولالحالتخصيصأحمديردلم:قلت

والجمعةوالصفوالممخحنةوالحشروالمجادلةوالنوروبراءةالأنفال

اخر.لمورفيبالمدينةنزلنوالمنافقين

يايها>و،صحيح؛بالحدينة(+امنواألذيتيكأئها>:و!وده

مدنمةفالجقرة،بحكةهوماومنهبالحدينةهومافمفه؛بصكةآلناس<

01<الناسيأئها>وفيها

:قال79[:]الصاثدة<ثلناسقئماالكلرامالبشتالكغبثةاللهجعل!>

طرا.ماتوا31(واحدةسنةالحجالناستركلو:يقولعياسابنكان

)1(

)2(

)3(

الصحابة،منجحاعهحديثم!شواهدوله-،عنهالله-!ضيالخد!يلصعيدابي

.)92531(رقمالارواء"9انظر

194(.-)"/9"4"؟السنة"منهاجفيمفصلاهذأقولهانظر

(.القرآنمنوالمدينةبحكةنزل!ما:زيادة)ظ(فيبعد!ا

11)ق(0مك
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وكلقال4الاصحغامصكللى.قالل![]المائد!.آلنصحب<وماذلعسكلى>

كعاب)1(:قال<بالأزلم>!ت!تئقسعوا،يؤكللاالأصنامعلىذبحشيء

ذلك.واشباهالنردلهاةيقالفارس

رجلااذلو:قال25[:]الججبظلو(آبإلحافيهيرد>ومن

من>نذقه:اللهقولهذاالحرمفيوهورجلبقتلهمالن"ب"عدن

مسعود.ابنقالهكذا،2[هة]الحجصإ*"(اليمعذاب

مجاوزا.مكة)2(إلىالصدينةمنجابرخرجوقد:قال

واللياأ(152الى/والعشر:لقا[23؟:]الجقرة(أدمئهيوع!خراأ!دبة>

وليالاياملكنها؛يومنقصانيكونكانلياليكانتلو:قالثم،ايام

.عشرة

وجاء>:يوسفقال،باديتهمالساميقولون:مصرواهل:قال

لا:29[:]يوسف(علحكمتزيمبلا001[:]بوسف(اتبدومنبكم

محتيرةم!ريحهشم:قال39[::]يوسف<بقصيصىذهبوا>.تعيير

فيه.جزعلا18[أ:]لوسف>فصحئرجميل<،ايامسبعه

اللهذكر:يقول--مرازاتيمبهابنالاسلامشيخوسمعت:قلت

الجميلفالصبر.الجميلوالهجر،الجميلوالصفح،الجميلالصبر

والصفح،معهاذىلاالذيالجميلوالهجر،معهشكوىلاالذي

)3".انتهى.معهعتابلاالذيالجميل

)1(

)2(

)3(

النرد.فصوص:الكعاب

".المديةإلىمكة"من)قما(:

فيوالعجارةبعدها(.وما184،666-)01/183".الفتاوى"مجحوعانظر

.اضطرابوفيهااخرترتيب)ق(
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:قومقالقد:قال6؟[:]يوسف<أهلهآ!تشساها>وشهد

الصبر.:قوموقالالقميصالشاهد،:اقوموقالهاهلهامنحكيم

وكأذ)1(:قلت.منتصئا:قال4[:]البلد<إ%!(بهد!لالمحسنظقنا)

والاخرة،الدنياامريكابد3وعنامشقةفي:وهواظهر،الاخرالقول

.ادمابنئكابدهمايكابذاللهخلقمناجدما:الحسنقال

ح!ا<!معبن>بضذالرشاء؟تنالهلا:قال03[:الملكأ>ماوكؤغودا(

الأرضهوجهعلى:قال

"معيثا")2"يكوذان:احدهماامري!؟احمدتفسيريحتمل:قلت

مفعولأيكونانويحتحلفيها،ذهبإذاالا!ضفيامعنمنفعيلا

ا.وبابهمبيعإعلالاعلثم،معيونواصلهبالعينمرئئا:ايالعينمن

ننشرها"كيفالعطامإلى"وانظر)3":ثابتبنربدقرا:وقال

.)ذاشآءألنثر!!3*<>:اش!هوهو925[:]البعرة

،!النبي:يعز!وه:قال[9:]الفتح(و!سبحوهوتوقروهوتعزرو!>

ا.تعالىالله:ويسبحوه

.نقصانعلى7؟(::]الخحل>عك!مغ(

.ذيحليو:لقا.[94:يوسف]-أ<ءفييغصرونو!يه>

جهنم.:[6:لطورا]+نئ(الم!خورلبخرو>

)1(

)2(

)3(

.!...لم)وقال:()ق

ففسه!.لافي:زيادة)ق(

"الحبسوط(ا::انظر.ويعقوبعمرووأبيك!يروابنونافعجعفرابيقراءةوهي

.(134)صى/
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الهاراد)1"وإنما،جهـمبالايةالحرادانأحمديردلم:قلت

أعلم.واللهموضعهااوجهنميكون

ضت.فا:3[:نفطا!لاا]3!)<م(صفجرتليحارا>

-4ة]الحاعون*/(!*ةساهوذصلاتهخعنهمالذيناص!!للمصئف!وتل>

الوقت.يخرجحتىيؤخرونهاكانوا:قال5[،

يكونانيكادولا،العبيطهو:145[ة]الانعامدصمامسفوصا<أو>

)2(.فيغسلالصفرةاللحمفي

!ادي>،حوتفيوحوثالبحز:6[]الزمر:ئلث(ظمنتىثت>

.7"[:]الانياء(الظلمتفي

ظثت!>وذكر.<آلظلمثالق!ادي>تفسيرهذا:قلت

لا[لجنين،فيهايخلقالتيهيالظلماتتلكفإنوهم؛<ثئحث

وظلمةالرحمظلمةبلفيها،الحوتلظلمةولاالبحرلطلمةمدخل

اعلم.والدهالبط!،وظلحةالمشيمة

لزنا.ا:لقا7[:]الحؤمنون<ذلكو!اءائتىفمن>

بجميعالحنكدرابناشحرى:قال33[الحج:1<فيهامنفغ>ثكؤ

الاية.هذهوتأولبدنةمعهكانما

يقىمعذالب..>:إلى(...ولانىرسولمنقبلكمنأزسفاوما>

بالمدينة+والباقيبمكةنزلتهذهةقال55[-52:]الحجأ*ةفيا<عقيم

)1(

)2(

.!دلمراا":()ع

؟3(..*ه/جريرإةابنا(تفسيرانطر
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.الروحفيهنفخ:قال[41:]المؤمونخئناءاخر(أدنثحآنهفى>

لح[0:]الحمل(طرفكإلحكيزلدانتيبه-ءائ!كانا>(ب251)ق/:قال

علمقدكانوإنما:قال.إليهظرفهيرجعانقبلينظرانهو:قال

به.فدعاي!تجابالذيا،سم

والشهيد:،اللهامرإلىيسوق:قال21[:]ق(1ولثهجدا-نجسإتق>

ا.عملبماعليهيسهد

ذلك.واشباهوالقد!الفأس:7[:]الماعونآلماعوذاص7!<>

:لقا![:]الأحزاب(فىحومنوصث(1)ميثقهئمأف!غمناخدنا!إد>

القدرية.علىحخةاهذه:قال،نوحعلىقدمه

كونها،قبلبالاشياءللعلمالمنكرةالقدريةا!اداحمدلعل.قلت

خلقلصسألةفيهاتعرض!فلاوإلا،السلفكفرهمالذينغلاتهموهم

.الأعمال

>ومخعوهن(:قولهإل!.(..الئشاطلقتم)نعلئكمجناحلأ>

وإذ،فحسنمتعتوإن،الصداقنصفلهاهذه:قال236[:][دبقرة

ونحولأأب()ظ/8بخادمتمتع:عباسابنقالفحمن)2(،تحتعلم

افصقزئوسعقد!ه!وعلىعل>هذاونحووارا!،بدرعتمتععحر:ابن-ذا

01[236:]البقرة(قدره

لح[9:،خزاب]ا<طلقتموهن!وألمؤشمنتنكحتوإدأءامضواآلذينتاحما>

مطلقهلكلجبير:ينسعيدوقال،عدعلجهاليساهذه:قال،الاية

)1(

)2(

.أخرىآيةوهي،ا"النح!ين!يئاقاللهأخذ"وإذا:)ق(فيالايةصدر

(.)عمنسمطتافحسنداااتمتعلملاوإن
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فحسن،!تعمن:عبداللهأيوقال،متاعلهاليس:المسيبابن،متاع

فحسن.يمتعلمومن

الودي،هو:قوم!الوفد،الزوج"هو(أقحعقدةءيدالذى>

:قال237(:]القرةيعفوت(أن>كاملأالمهراعطاهاالرجلعفافإذا

عفت.قدفتكونعليهماللزوجتتركالمراةتكون

مذهبوهوالالمحث،انهاخرىروايةفياحمدونص:قلت

رجحانهعلىذكرتوقدأأ(،تيميةابنالإسلامشيخواختاره،مالك

اخر)2".م!ضعفيدليلاعشربضعة

ماتت..قوموقال،جمعت:قال[5]التكوير؟<حشرتالوحوش>

،وهارونموسى:قال63[:]طهلشحزن<هذانإن>:قرامنقال

واحد.بعدواحدكتاياذهذاذ:قال"سحران":قرأومن

فيالتيالايةتعسيرهذاوانماوهم!وهو،رايفهكذا:قلت

تظاهرا!ساحران:قالواقبلمنموسىأوتيبمايكفروالم"أو:القصعى

48[.:]القصص(6"بهفرونبكلإئاوقالوأ>،ع!ح!ومحمداموسى:اراد

[يةواما،والقرانالتوراة:ارادوا(تطهراسحران>:الكوفيونوقرأ

:يريدونلشحزق<>واحدومعنى،واحدقراءالافيهافلجس)طه،

السامع.أوالناقلعلىالآيتانفاشتبهت،وهارونم!سى

الساقين.لحمتأكل:16[ة]المعارج*(للشوي.-نزاعة)

الاطراف:الشوىان:احدهما:مشهورانتفسيرانالايةفي:قلت

)1(

)2(

)ص/238(.."و"الاخيارات036(،-9!3)32/:،الفحاوى"!جحوع:انظر

(1112)3/:الك!ابهذامنسجأتيفححاالحثهذاإلىالحصنفإشارةس!أتي

الحطوعة.كهفيالحثهذاأجدولم
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قولهم:ومنهاماكنها،عنتنزعهاوالرجلينكاليدينمقاتلليستالتي

اصابفإذ،مقاتلهدوناطرافهاصابإذافاشواه"؟الضيد"رمى

السهمحملا()ق/252فإنفاصماه""رماه:قيل،موضعهفماتمقتله

الشاعر)1":قالفأنماكل،رماه:قيلاخر،موضعفيماتثمبهوفر

نفرهمنعد،ماله"رميتهتنمىلافهو

الرأسجلدةوهي،ةشوجمع:الشرىأذإ:الئانيوالتفسير

الساقينلحمذكرإنصافلعلههذا،يخاقضىلااحمدوتفسير،وفروته

اعلم.واللهتمثيلا،

>وماشصالا،ولايميناينصرفلم!أ[::الخجم1أتجحر<ماراخ>

.فوقإلىينظرلم-ا(:طى!

>سأله<قراومنواد،سال:قال"سائل"سالقرامن؟وقال

01دعا:قال[1:]المعارج

السؤالمن)2(الألفذاان:والثاني.القوليناحدهذاةقلت

الفا.فيهالهمزةقلبتلكمنهايضما،

طلوعإلىالمحربمنالليلقيام:قال6[ت]المزملاليل(ناشئة>

)3"يقاللايرقدلموم!،رقدةبعدمنإلاتكوذلاوالناشئةالفجر،

يقراماتفهمتبينااشدهي:قال6[ة]المزملأشذوطا<>!.ناشئةلها

اذنك.وتعي

فيها،يسجدلامسعودابنكانقال؟2[]صى:!>وخر!أكحاص

)ص/125(."ديوانه":القيسلامرىءالبي!)1(

01أمللاوا":ذيادة(ق)(2)

"إ.يقاللميرقد"و!ن)ع(:3(لي
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نبي.توبةهي:يقول

قوينا.:قال(14:]يس(بثالغفعزرنجافكذبوهمائتينالتهم)ذأ!ستنآ>

وقد.الئالث<:وط>،انطاكيةهي:قال[<لمديخةأقصحامن>]

اتبعواإص؟*!المرسليناتبعوئقومى>:فقال،الاثنينعلىالناساجتحع

.2[1-02:]يس(اتج!الايشثكؤمر

المدينة.اهلقراءةقرانانيوددلث:إد!يسابنقال:عبدالثهابوقال

لك،ف!رحتىعلياقرا:جريجاب!ليقال:عيينةابنوقال:قال

مجاهد.وعنعباسابنعنالتتفسيركتبقدجريجاينوكان:قال

علم.لهوكانالقرانفيافقههكانماسفياناللهرحم:وقال

.الامامفيهذا،فيقرايقومثميسجداخرهافي:()[لنجمفي؟وقال

المهاجرين.فييكنلمالنفاق:وقال

وموضعانمحمود،الصبرموضعاوثمانوناثنالنالقرآنفي:وقال

(21:إبراهيم1<صبزناأتماجزعنالخناسوالح>المذموم:قال،مذموم

افار<علىأصيرضمفما>:لمحالاو6[:]ص(ءالهضئئفىضبنواواقم!موأ>

سك.الحروذي175[:]البفرة

ابنهذبح،بالذبحبلي؟قال!3(:]الضجم!-في(وثتلذي>وإبزهيو

احفطه)1(.فلمفوفىالئالةوذكر،فوفىالناربحرقاوبلي،فوفى

:قالظالوا(أثذينولاتزكوا،لى>:تفسيرايشيى:عبداللهلابيقلت

اعمالهم.ترضوالا

)ق(.منسقطهناإلى."..شك"المروذيتقولهمن)1(
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:2[.4]ا،عراف(وأذصتوال!رفاشتمعواانألقققركلثوإدا>:قال

والخطبة.الصلاةفي

بكابها.التفسيرفيهو:قاللإمم!(أنالممنيلنذعوأيوم>

علئهماربهرل!>!ادظالمحرابنالقرفي؟عبداللهلاييقلت

لا:قالهذه؟محاريبنامثلمحرابهو!3[؟عحران]آل(الححرأب

0داودمحرابذكرال!فسيربعضىوفيا.هومحرالبايادري

أوعية،:دال5!1[]الخساء:)قلوبناغلف<:تعالىقولهعنوسئل

-:ارجح-وهوالثانيوالقولا(لاأ)ظ/49القوليناحدهذا:قل!

)2":قولهنظيره،لقولماعنك!أ"نفقهلا،غشاوةفي:اي،غلفط

شيخوسمعت5[]فصلتةق!(تذعوناصاا!نغ!قلونجا>وقالوأ

جذا،"أوعية":قالمنقوليضعفتيميةابنالإسلامب()ق/252

اغلف،:الغشاءفيالذيللقلبويقال،اكلفجمعهيإذحا:وقال

قلف!)3(.وجمعه،اقلف:المختونكيرللرجليقالكما،غلف:وجمعه

؟ملى<عشئت!كجعتئمإذاوسئعمطبئ!أيامبثئث!ا>صيامعنوسئل

لمسحدحاضرلىاقلبمايكنلتملمن>ذلثللهديكملت:قالأ[69.]البقرة

بأطرافكانلمنولاهديعليهمفليسمكةهلفاما(،الحرامى

ا.الصلاةفيهتقصرما

-.تعال!الله-رحمهالقاضيخطمنوجدمااخر

)1(

)2(

)3(

".)ع(:"يفقه

إقوله".سقط)ق(وفي)ع(،م!سقط!"قوله"نظيره

":السعادةدار!مفتاحةوانظر13(،و)16/الأ/26(!("الفتاوى)مجموعتأنظر

.بتدها(وما91لا)صى/:ا"العليلو"شفاء،34(1/134-4)
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وقاويهعقيلابنكلاممنشتىئد1فو

هل،صمت"غائبيقدماومريضيبرىء"ان:قالعمنسئل-،

علي؟لله:يقولانإلىيفتقراونذراكونهيكفي

اللهلأن،المجازاةوجهعلىذكرهلانهنذزا؟يكفي:فأجاب

.الحالبدلالةفاستغنىالمرضىيبرىءهوتعالى

هربوا؟لصوصفيلضافظنه،الناسبعضطعنرجلعنوشئل!

طعنه،يجزلمفهربلصاكاذلولأنهالقود؛عليه:فأجاب

يكن؟!لمإذاقكيفالقود،ووجب

فيالارضتحتتكسفالشممس"إذ:منخمقاللو5:وسئلئج

)1(؟الكسوفصلاةتصلىهلكذا"وقت

تحتالهلال:قاللوكحابهيؤخذلاخبرهملاذلا؟:فاجاب

الغيم.

علىموقوفذاكقلنا:،لشمسزالتقدقالوا:فإذا:قيلفإن

فإنهذا،إلىحاجةولا.كلامهانتهى.بالصنائعنقدرهولهذا،تقدير

بعدللكسوفيصللم،كاسفةكابتثمظاهرا،كسفتلوالشممس

ألبثة.كسوفهايعاينلمإذالهايصلىفكيفغيبخها،

ضربوأنه،بالفراسةيحكمبأنهعليهطعنأ2(حاكملهوذكر:

)1(

)2(

هامشفباليطالعينأحدالسقطوجودإلىواشار)!،منسقطالسؤالهذ!

النسخة.

801(.)3/لأسيأقيمالل!ححألةوانظر"ظفر("،تقرا:انيحكن
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فراسةذلكليس:عقيلابنفقال،منهواخذهبمالإقرارفيبالجريد

علىالتعويليجوروجدتموهالشرعتأملتموإذا،بالاماراتحكمبل

ا،الحاكميراهبماالإقرارإلىالتوصلإلىان!صابنمالكذهبوقد،ذلك

261[ا:]يوسف(قبلمنقددميصحه-كاتإن>:قولهإلىيستنذوذلك

فياالقغطومعاقد،الخشبوكثرةالازج)1(،بعقدحكمناومتى

والدباغ،الدعاوىفييعنيوالرجلللمراةيصلحوما)2(،الخص

فياوالثظر،الخنتىفيوالنظر،والقيافة،جلدفيتخاصما)3(إذاوالعطار

ا.انتهى.هذا؟!نحوإلاالقسسامةفياللوثوهل،القبلةامارات

ودلائلالاماراتفيالنفسفقيهيكنلمإذاالحاكم:قلت

لابدفقهانفههنا،الحقوقضيع،الاحكامكلياتفيكفقهه،الحال

)4(الواقعفيوفقه،الكليةالحوادثاحكامفيفقهمنهما:للحاكم

ثم،والمبطلوالمحقوالكاذبالصادقبينإبهيميز،الناسواحوال

الواقعأ()ق/233فـعطي،والواجبالواقعابينوهذاهذابينيطبق

ا+الواجبمنحكمه

وسعتهاوعدلها،كمالهاعلىواطلاع،الشريعةافيذوقلهومن

السياسةأنعلم،البتهبدونهالهمصلاحلاالخلقوانومصلحتها،

علمسااحاطمنواذفروعها،منوفرعاجزائهامنجزءالعادلة

غيرهاسياس!إلىمعهايحتجلمامواضعها؛ووضعهابمقاصدها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/"02(.:""اللسانانظرطولا.يبنىبيت

وقحطه:.القص!م!يعحلالذيالبيت:و]لخعن،ايأخصاصبهتشدما:القمط

)7/385(.اللسان":9:انظربها.ويشدبهايو!لقالتيشرطه

ا.لاتحاكما":()ظ

ا.الوقائع"9:)ق(
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وسياسةتحرمها،فال!ثريعة،ظالمةسياسة:نوعانالسياسةفإذ،ألبئة

منعلم!االشريعةمنفهيالفاجر،الظالممنالحقتخرجعادلة

عنه.خفيتمنعلىوخفيتعلمها،

للمرأتينجم!يالهاللهنبيسليمانقولالموضعهذافيتن!صولا

"ايتونيسليحاذ:فقال،للكبرىداودبهفحكسمالولدادعتااللتين

بهفقضىابانها،هوتفعللا:لضغوى1فقالتبينهما،أشقهبالسكين

رضىودل،الأمرحمةمنامتناعهاعلطدل")1"،!. لماكط

الولد.فقدفيبحساواتهاالتاشيإلىالاسترواحعلىبذلكالكبرى

قصميعطوقدكاتإق>:العزيزامواةاهلمنالشاهدقولوكذلك

فذكر[!2:]يوسف(كلبرحمتقذ!يصحلىكان!ص)ن>[62:]يوسف<قبلمن

العلمعليهرتببل،قائلهعلىمنكرغيرلهمقردراذلكتعالىالله

عليه.المراةوكذب-السلامعلميه-يوسفيراءة

علىبالتعذيبالحقيقأبيابنييقررأنالزير!النبيامووقد

به)2".أ!راخىفعذبهماالكخز،إخراج

وأنكرته،حاطبكـابححلتالتيللطعينةعليقولذلكو!ن

لنجردئك)3".أوالكحابلحخرجن:لهافقال

)1(

)2(

)3(

هريرةأبيحديثمن1(لا)02رقمومسلم)3427(،رقمالبخاريأخرجه

-.عةاللهرضي-

ابنحديثمن)9/137(خوالبجهقيمختصرا،03()60رقمداودأبوخرجه

.-عن!صااللهفضي-عحر

-رضيعليحديثمن41924(رقمومسلم71003(،رقمالبخاريأخرجه

.-عخهالله
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هذا؟!إلاالكاملةالشريعةب()ظ/917هذهمحاسنتقتضيوهل

الظنامناقوىعلفاتفياالقرائنمنكثيراانفياحايشكوهل

مشاهدةمنالمسحفادفالعلم؟عديدةبمراتبالشاهدينمنالمستفاد

وعلىعمامه،وبيده،قدامههاربواخرالراسمكشوفالرجل

كالضروري،راسهال!مكمثحوفعمامةهذهبأذفالعلم،عمامةراسه

؟!المعارضةعدمعدماظناتفيدإنماالتياليدأ1(عليهتقدمفكيف

افلا،عاديةيابأنهاالعلمسوىشيئاتفيدفلاالمعارضةهذهمعواما

وامثالهااليدلهذهبالحكمالشريعةناتولم،لبتةبهاالحكميجوز

ألبحه.

وقدواصفها)2(4إلىاللمطةيدفعأنالملتقطحث!ي!النبيامروقد

افيوالعستأجرالمالكتنازععندالوصفاعتبارعلىاحمدنص

يفتحالبلدعلىونص،مذههمحاسنمنوهذهالدار،فيالدفين

لدق/253!(أنهاالقديمةبالكتابةعليهامكتولثابوابفيه!وجد

إلاابالقافةالحكموهل،القرينةهذهلقوةبذلكيحكمانه،وقف

واحمدمالكاإدتحتى،القسامةفياللوثوكذلك،الشبهبقرينةحكم

فيه،اريبلاالذيالصوإبوهوبهايقيدانالروايتينإحدىفي

ذاعلىالدالةالقريتةقوةإلىمستندهوإنمابالنكولالحكموكذلك

محق.غيرالناكل

بال!ثساهدينخصهاومن4الحقيبينمالكلاسمافالبئنة؟وبالجملة

[لشاهدالط،بهامراداقطالمرانفيالبينةتاتولم4حقهمسماهايولمحافلم

1(لو

2(لد

("01)ع(:"على

خالدابنريدحديثمن)1722(رقموصلم)19(،رفماالبخاريأخرجه

-.عنهاللهرضي-الجهخى
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ومجموعة.مفردهوالبرهاذوالدليلالحجةبهامراذاتاوإنما

بيان:بهالمراد[لمذعي")1(على"البم!هلمج!:النبيقولوكذلك

منغيرهماأنريبولاالتحثة،منوالشاهدان،دعواهيصححما

المذعي،صدقعلىالحالكدلالةمنهما،اقوىتكوذقدالبجنهانواع

الشاهد.إنجاردلالةمناقوىفإنها

كالمترادفة،والتبصرةوالايةوالبرهانوالدلالةوالحجةوالتحنة

معانيها.لتقارب

منبل،الحالدلالاتولاالقرائنيلغلمالشرعأنوالحقصود

عليهامرتئابالاعتبارلهاساهداوجدهومواردهالشرعمصادراستقرأ

.الاحكام

تسميتهفيضيرولا:يقال"فراسةهذا"ليس:عقيلابنوقول

مواضحفيوأهلهاالفراسةاللهمدحوقد،صادقةفراسةفإنها،فراسة

5![]الحجرةا<افي7للمتوحمينلأيمخذلك!تإذ>:تعالىفقالكتابهمن

:ويقال.العلامةوهيبالسيما،ياخذونالذين،المتفوسونوهم

فعلاوهيالسيما،منأخذتكأنك،تفرسته:أيكذا،فيكتوسمت

)2"لأد!تن!كم>ولودنثصاء:تعالىوقال.العلامةوهيالسمة،من

لحاهلى>!به!لى:تعالىوقال03[،]محصد:بسيصهض(فلعرقـهص

الترمذيوفي3!2[ت]البقرة<بسيمهئ!تعررف!مالمعففحتأغنيا

!تإن>:قرأثمدئه"،1بنؤرينظرفا!نهالمؤمنفراسةئقوا"1مرفوغا:

"11

)21

عباسابنحديث!1(لأ)11رقمومسلم)2514(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-

)ع(-!سقطهناإلى."..السيمامن9:قوله!
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أعلم.والنه5![]الحجرةإ()1"ن!لفضوحمينلأي!خيهكد

وفجاسته)2(المنيطهارةقىققبهنبينمناظرةذكر

.كالترابطاهزافكانبشيرخلقمبداالمني؟الطهارةمدعيفال

ومساعذا)3(طهوزاوضعفالتراب،اعتبرتماابعدما:الآخرقال

نفسهوالحدث،رايعلىالحدثحكمويرفع،الولوغفيلطهور

الاستحالاتانعلى،منهجمحطفرماإلىبهيحطهرمافأين،رايعلى

العنب؟ابنةإلاالخمزوهلالحبادى-؟منالثوانيفأينعملهاتعمل

الهاأ()ق/254الإحالةذاتالمعدةفيالأغذيةمنالمتولدإلاوالمني

المنيئ؟.إلىثمالدمإلىثمالنجاسةإلى

يـطهرالنيوكودن،صحيحالترابفيذكرتهماالمطهر:قال

ولوا،منهجمحطهرالإنزالمنالخاليفالجصاع،نجاستهعلىيدللامخه

كالبولالوضوءبأعضاءالطهارةلاختصتلنجاستهمنهالتطهركان

التطهير)؟(تصورفلعدمالمنيدونطهوزاالنرابكونواما،والدم

الفوقمناعتبرتمابعدفما،الولوغفي!ساعدتهوكذلك،بالمني

.!!وأغحه

،1(

)2(

)3(

العف!لي:434(،)7/ة"التاريخ"فيوالبخاري312(،)الأرقمالترمذياخرجه

سعجدأبىحديثمنوغيرهم281()01/:"الحلية"فينحيمأوأبو)4/912(،

ا،ابهالصحامنجصاعةروايةمنوجاء.ضعيفوشده-عهأللهرضي-الخدري

ضعف!أسايدهاوفي

ونجاسته".الحتنطهارةمدعىبينجرتمناظرة"ذكر)ق(:

.!ساعد"لاللطهور:()ق

ا"التطهرلا.ظ(.و)ع
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الطيبتقلثوهي،فنعمعملهاتعملالاستحالةأندعواكوأما

الطيب،إلىوالخبيث،والدموالعذرةالبولإلىكالاكذية،الخبيثإلى

،والدمالفرثبينمنالئبنخروجوكذلكلبنا،ينقلبالطمثكدم

الشهوةقصرتهدمالمنيلأن؛عليكحجتناأكبرمنفالاستحالة

الحني،طبيعةإلىولونه)ظ/0118(الدمطبيعةمنالحرارةواحالته

إلىعنهاوانقلابهالنجسة)1(للأعيانمفارقتهعلىدليلإلاهذاوهل

يطهارته.لحكم!حقهاالاستحالةاعطيتفلو،اخرىعينن

علىالشرغدلوقدالحني،مبداالمذي:النجاسةفدعيقال

نج!امبدؤهكانواذا،منهصابهوماالذدربغسلأمرحيثنجاسته

بالفعل.الحقيقةفيموجودالمبدأأنومعلومبنهايط؟!فكيف

المذيانلكاينومنعليها،دليللادعوىهذهالمطهرةقال

والعوا!ضوالصفا!الماهةفيمختلفتانحقـقتاذوهما،المنيمبدأ

لممنيوانهالمنيئ،مبدأالمذيأنفدعواك،والطبيعةوالرائحة

فلاوح!يوعقلينقليدليلعنمجردةدعوى،طبخهيستحكم

للمبادىءفاذ؟ألبتةشيئايفدكلملكسلمتلوثم،مقبولةتكون

وحكمهما،اللبنمبدأالدئمفهذا،الثوانيأحكامتخالفهااحكاما

العين،طاهروالادميالادميمبدانفسهالحنيهذابلىمختلف!،

ويوضحدليلكئفسدماأظهرمنفهذا،العيننجسعندكومبدؤه

العيننجسكانلوالمنيئفان،دفعهفيحيلةلامماوهذا،تناقضك

بالاستحالة،تطهرلاعندكالنجاسةلانطاهزا؛الآدمييكنلم

:تقولأو،الحنييطهارةتقولانفإما،اص!ايكاحدنقضمنفلابد

،"ا"حمقارنف(:و)ظ"،الاعيان"!ضارقةة)ق()1(
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لاوالنجاسة،نجسالمنى:تقولنوأما،بالاستحالةتطهرالنجاسة

إلامالنافحناقض!،الادقيبطهارةذلكمعتقولثمبالاستحالةتطهر

.!!لهالنكير

يخرجالغذاء،عنصستحيلةفضلةالمنيأذريبلاالمنجس!:قال

والمخاطالبصا!اعلييردولاكهو،نجسةانتفكا،[لبولمخرجمن

.البولمخرجمنتخرجلالانها،و]لعرقوالديمب(2؟ه)ق/

الغذاء،عنللاستحالةيكوذذإمابالنجاسةحكمذالمطهز:قال

ذإباطلفالأول،الامرينلمجموعأو،البولمخرجمنللخروجأو

كالدمعبنجاستها،الحكميوجمثلاالغذاءعناالفضلةاستحالةمجزد

إنمافهذا؛البولمخرجمنلخروجهكانوإن،والبصاقوالفخاط

احدهوكما،العيننجسنانهلا،مجراهلنجاسةمتنجسانهيفيدك

عليهيحكملاالباطنوالمقرالمجرىفإذفاسد،وهو،فيهالأقوال

ويحكم؟والانفصالالخروجبعدبالنجاسةيحكموإنما،بالنجاسة

بطلانبهذاعلموقد،ومقرهلمجراهلاوعيمهلخبثهالمنفصلبنجاسة

الأمرين.امجموعإلىالاستناد

تنقسمالغذاءعنالمستحيلة[لفضلاترأيناألاهذا:يوضحوالذي

والغائط،كالبولونجسوالفخاط،والعرقكالبصاقطاهر؛إلى

النجاسةانوراينا،للنجاسةمقتضيةغيرالاستحالةجهةانعلىفدل

خبيثتانذاتان)1(والغائطفالبولوعدفا،وجود[الخبثمعدارت

ال!خبثبزيادةالادميفضلاتسائرعنمتميزتانمؤذيتان،فنتنتان

وتباعدهماعنهماوتنأى،لنفوس1مئهماتنفروالاستقذار،والثتن

)ظ(.منساقطهناإلى!...علىا!فدل!قولهمن)1(
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هيالخيالشريفةالف!لةهدهكذلكو،،يمكنمااقصىعنها)أ"

وافضلالانسانجواهراشرفمنوهيلحوساداتهماللهعبادخيارمدا

سائرعنبهتمزتماالحياةروحمنومعها،عنهالمنفصلةالأجزاء

عنوأبعدهالعالمفيقياسأفسدالعذرةعلىفقياسها،الفضلات

.!االصواب

وقربهورسالاتهوحيهمحاليجعلانمناحكمتعالىوالله

عناخبرتعالىاللهفإنوايضا:،ذلكمناكرمفهو،نجمحمةمبادئهم

واخبر،مرةبعدمزةووصفه،القرانفيعنهالخبروكررالماءهذا

قرا،>فياستودعهوأنه،أ(اممصبوألئزإلبالصحلبئينمنعدني>واق،دافقاف

والبولكالعذرةشي؟ذكرل!كو!تعالىاللهيكنولم(،ا-.7مكيهز

)2(صفاتهبأحسنويصفه،مكينقرابىفيبحفظهويخبر،ويبديهويعيده

خلقانالبالغةقدرتهلإظهارإلابالحهانةيصفهولم،وغيرهالدفقمن

ههضا:فالمهين،السويالقويالبشرهذاالضعيفالماءهذامن

الخبيث.النجسهوليس!،الضعيف

اللهجعلهلماخبيشا-نجس-وكلنج!االمثيكانفلووايضا

البولمنيحكونلاولهذا،والطيباتعبادهمنالطيبينخلقفيا

كالبولآدمبنياصولجعلمنالنجعةابعدفلقدطيع!،والغائط

الرجلسبواإذاوالناس!،والنجاسةا()ق/255الخبثفيوالغائط

الخامنأصولكانتفلوالأصلى"،خبيثوهو،خبيث"اصلهقالوا:

أصله:يقالانبمنزلةالسبهذالكان-خبيثنجصع-وكلنحسة

)1(

"2(

."عنهما"وتباعد:")ق

""سي:()ع
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الأصلابحئثيريدونإنماكانوادمان،ذلكونحوما!،أصلهاونطفة

خبث،على)ظ/0"أب(خبثفذاكحلهاغيرفيوضعتالنطفةكون

ما.بوج!الخبثمنشيئاعبادهخواصأصولفي%الله"تعالىيجعلولم

الادمياصلبنجاسةالتشنيعمنعليناأكترتمقد!المنجسونقال

بينناالإلزاممستركةالشناعةوتلكواعترضغ)1"،،القولواطلتم

واوعيةظووفاعبادهخواصيجعلتعالىاللهأنكمافانه،وبينكم

عليهماعائداذلكيكونولا،والمذيوالدموالغائطكالبولللنجاسة

.؟!القرقوماالئجسالحنيمنلهمخلقهفكذلك،والذمبالعيب

والمتروحتمبه،لكممتعلقلابماتعلقتملقد:المطهرونقال

الفضلةتصيروإنما،البتةللنجاساتظروفافليسوا،باطلخيالإلى

وإلا،بالنجاسةعليهايحكمفحينئذمحلها،فارقتإذاوغائطابولأ

يصيزيمانما،خبيثغيرطيبوشرابطعامفهيمحلهافيدامتفما

سفحإذانجنرهوإنماالدموكذلك،وإخراجهقذفهبعدخبيث!

فالمؤمن،بنجسفليسوعروقهالحيوانبدنفيكاذإذافأما،وخرج

،2(!!
.والنجاساتللخبائثظوفايكوذولاينجس

علماقدلمج!ي!النبياذ:بالنجاسةالقولدابريقطعوالذي!الوا:

ولم،ولحفهموفرشهم،وثيابهمابدانهمفيالبلوىشديدةالا؟مهأذ

،االبتةثوبم!ولابدذم!لااصابهمابغسلمايوفافيهيأمرصم

الامرافيواحدبحرفإليهميتقدمولم،كالبوليكونانويستحيل

عليه.ممتنعإليهالحاجةوقتإعنالبياذوتأخير،بغسله

،1(

)2(

لاواع!ضتم".ظ(توأق

)ق(.منيضجس!اسفطتلالافالحؤمن
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وقد،الحسألةهذهبحكمالامةاعلملمج!ح!)1"النبيونساءقالوا:

فحها،فخامصفراءملحفةاعارله!جلعلىانكرتانهاعائسشةعنثبت

نايكفيهكانانما.وقالتكسلها،عليهفأنكرتفغسلها،فاحتلم

بإصبعي.سك!ع!اللهرسولثوبمنفركتهربمابإصبعهيفركة

عنالاعمش،عن،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبيابنذكره

)2".فذكرهضيفبعائشةنزل:قال،همامعن،إبراهيم

عن،إبراهيمعنمغيزه،عن،هشيمحدثناايضا)3(:وقال

لمج!ي!اللهرسولئوبفياجدهرأيتنيلقد:قالت،عائشةعنالاسود،

المني.ةتعني،عنهفأحته

بنوعبداللهوقا!ابيبنوسعدعائشةقولوهذاب()ق/255

.-عنهمادلهرضي-عباس

بنمصعبعن،حصينعن،فشيمحدثناسي!بة)؟":ابيابنقال

ثوبه.منالجخابةيفرككاذانهسعد،عنل!ععد،

سعد،بنمصعبعنمجاهد،عنمنصور،عنجرير،حدثنا

.")لوبهمنالجخابةيفرككانانهسعد،عن

عنجير،بنسعيدعن،حبيبعن،سفيانعن،وكيعحدثنا

بإذخرة)6(.امسحه:قال،المنيفيعبالسابن

)2(

)3(

)4(

)!(

)6(

)ظ(.منساقطهاإلى.!..أنعلم"قد:قولهمن

.83(/1):لا!الحصنف

)288(.رقممسلمواخرجه)1/83،،"الحصنف":

.)1/83(

)ع(.منسقطالأئروهذا)1/83(.

.)1/83(
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ابنااعنعطاء،عن،ليلىأبيوابنحجاجانبأنا،هشيمحدثنا

النخاعةاوكالنخامةهوإنما:قالالثوبتصيبالجنابةفيعباس

بإذخرة)1".أوبخرقةعنكامطه

عائشمةحديثمن"مسنده")2(فيأحمدالإماماروىوقدةقالوا

ثماالاذخربعرقثوبهمنالمنييسلتلمج!واللهرسولكاذ:قالت

فيه.ئصليثميابسا،اثوبهمنوتحته،كيهيصلي

ألبتة.تأويلايحتمللا،طهارتهفيصريحوهذا

،الأزرقيوسفمابنإسحاقحديثمن)3"الدارقطنيروىوقدقالوا

عباسابنعنعطاء،عن،عبدالرحمنبنمحمدعن،شريكحدئنا

بمنزلةهوإنما:قال،الثوبيصيبالمنياعنع!والبيسئل:قال

".بإذخرةألحاوبخرقةت!مسحهاذيكفيكوإنما،والمخاطالبصاق

فيامخرجحديخهالازرقإسحاقفإن،صحيحإسنادوهذا:قالوا

بهالازرقإسحاقبتفردعللقدكانوإن،شريكاوكذلك،(""الصحيحين

.مقبولبالؤيادةالثقةتفردوعندكم،(""الصحيحينفيمححجبهئقةفإسحاق

رسولثوبمنتغسلهكانتأنهاعائشةعنصح:المنجسقال

يسله.امرانهعباسابنعناوثبسما(،لمج!حوأالله

،2(

)3(

،4(

)5(

<1/)83011
01)6/243(

.،1/421):"السننإ

ابناعن)2/418(:والبيهقي)11/148،،"الكبير"ةفيالطبرانيخرجهو

:اقالثمالحوقوفةالروايةالب!هقياخرجثممرفوعا،-ععهمااللهرضي-عباس

أهـ."رفعهيصخولامرفوعارويوقد،قولهمنعباس!ابنعنصحيحا(هذا

)928(.!قمومسلم)922،،رقمالخارياخرجه
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،سماكعن،الاحوصبوحدثنا)1":سيبةابيابنبكرابوقال

فراىثوبهفيالرجلاجنبإذا:قال)2"،عباسابنعن،عكرمةعن

فلينضحه.اثرافيه)3(يرلموإن،فليغسلهائزافيه

عداللهبنطلحةعن،الزهريعنمعمر،عن،عبدالأعلىحدئنا

ذإ:الخوبفيالجنابةفييقولكانانههريرةابىعن،عوفابن

فاكلعليكوخفياصابهقدانعلمتوإذ،فاغسلهأثرهرايت

؟(.فانضحالا،امالثوباصابتدرفلمشككتوإن،الثوب

نافع،عن،ايربعنسعيد،عن،سليمانبن"عبد!حدثنا

كلاصابهقدانهوعلممكانهعليهخفيإن:قالعحر،ابنعن

.كله)6(الثوب

عمرانالصلتبن!!بيدعن،ابيهعن،هشامعن،وكيعحدثشا

بعدماواعادير،لمماونضح،راىماغلأ()ق/256الخطابابن

مخحكنا)7(.اضحى

رشيد،بنعبدالكريمعن،يحعىبنالسريعن،وكيعحدلنا

كله)8(.يغسله:قال،ائرهيرفلمئويهفياجنبرجلفيأنسعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الأ(

)8(

)1/81(.()الحصنف":في

)ظ(،منساقطهاإلى.(00أمر"انه:قولهمن

!به".)ع(:فيدبل!اوماهذه

81(.)1/":"المصنف

خطأ.وهو"عبدالله!)ع(:

/1(.)81

.)1/82(

.)1/82(
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مسعودأبنان:الحكمعن،اشعثعنحفص)1"،لناأ!)ظ/أ"أ

)2"هثوبهمنالاحتلاماثريغسلكان

ابيابنخالدعن،برقانبنجعفرعن،اعليبنحسي!حدثنا

علىاأحتلصتإني:فقالالخطاببنعحررجلسال:قال،عزة

وإن،فاحككهياب!اكانوإن،فاغسلهرطئاكانإن:فقال،طنفسة

فاردسشهأ3".عليكخفي

اذئ،الحيضدمسميكما،أذىالمنيتسميةثبتوقدقالوا:

حدلنا،الجيزيربيعحدثنا:الطحاويافقال،النجسهووالاذى

عن!ربيعةبنجعفرعن،ابيحدثني:قالمضر،بنبكربنإسحاق

عن،حديجبنوية3معاعنقيمس،بنشويدعن،حبيبابيبنيزيد

هلاع!:النبيزوجحب!بةاماختهسألانه،سفميانابيبنفعاوية

إذا،نعم:قالتفيه؟يضاجعكالذيالثوبفييصئيغ!الحبيكان

ا.فيهالصلاةتوكهوهواخروجهمندليلهذاوفياذى)4".يصبهلم

كان+قالتعائشةع!،شقيقبنعبداللهعنمحمد،روىوقد

.()نسائهلحففىيصلي!ك!لااللهرسول

وفركه،بإذخر؟مسحهعلىالدالةالاثارمنذكرتمهاوأها:قالوا

هذا!جابرمكأدرجماو،حفص"احدثناجابر،"حدثا:والحطبوعات)ع،)1(

عه.مكثر،لثيبةأبيبنبكرابيشجخغياثابنهووحفص

أ)1/83(.)2(

)3(/1(.)84

05(.)1/:االائار("معانيلاشرح)4(

"شرحافيوالطحاوي06(،)9رقموالرمذي)367(،رقمداودابواخرجه)!(

".صحيححسنحديب"هذا:الرمذيقال05()1/"؟المعاني

401"



.الصلاةثيابفيلاالنومثيابفيهيفإنما

بالومبأسلاوالذموالولبالغائطالئجسةالثيابرايناوقدقالوا:

كذلك.الحييكونأنيجورفقدفيها،الصلاةتجوزولافيها،

)1"يصلحلا:نقولكنالوعليناحجةالاثازتلكتكونوإنماقالوا:

النبيعنرويتمماونوافقذلكنبيعكنافإذا،النجسالثوبفيالنوم

نخالففلم،ذلكفيالصلاةتصلحلابعدمن4ونقو،ذلكفي!!

غ!ح!.النبيعنذلكفيرويمماشجصا

فيهايكنولمالبابهذافياختلفتقدالاثاركانتوإذا:قالوا

فوجدناالنظر،طريقمنذلكاعتبرناهو،كيفالمنيحكمعلىدلياص

،الطهاراتاكبريوجبلأنه؛الاحداثاغلظمنحدئاالمنيئخروج

نفسها؟فيحكحهاكيفحدصثخروجهاالتيالأشياءفيننظرأنفأردنا

انفسهما،فينجسانوهما،حدبخروجهماوالبولالغائطفرأينا

انفسهما،فينجسانوهحا،حدصثهحاوالاستحاضةالحيضدموكذلك

خروجهماكلانذكرنابماثبتفلماالنطر،فيكذلكالعروقودم

ثبت،حدثالحنيخروجاذثبتوقد،نفسهفينجسفهوحدث

فيه.النظرهوفهذاب()ق/256،نجسنفسهفىانهأيضا

أما،نجاستهعلىدليلذكرتمماشيءفيليسالمطهر:قال

الثوبأنريبفلاع!؛اللهرسولثوبمنتغسلهكانتعائشةكون

منهالثوبغسلمجرديدلفلا،والنجاسةوالوسخالقذرمنيغسل

وتفركه،اخرىوتمسحه،تارةتغسلهكانتفقد،نجاستهعلى

علىيدللاوغسله،طهارتهعلىدليلومسحهففركهأحيائا،

."يصح":!تعالمطبوا!في(1)
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وتصادقها،توافقهالعلمتمحقهاالادلةاعطيتمفلو،الخجاسة

اختلافها.وتنادضها

بحخزلةهوإنما:قالانهعنهثبتفقد؟يغسلهعباسابنامراواما

للا!تقذاربغسلهوامره،بإذخرةولوعكفأمطه،والبصاقالمخاط

عخه،اختلفتالروايةوان،عندهللخجاسةانهقدرولو،والنظافة

المحنازعين،بينتفصلوالحخة،الصحابةبين)1(خلافمسألهفحكون

كايةبل،البتةنجصىإنه:قالانهواحدصحابيئعننعلملااناعلي

النجاسه،يستلزئملاوهذاوامزا،فعلأغسلهالصحابةعنيروونهما

غسله.الأمرينجوازعلىلدئتعنهمالاثاربمجحوعاخذتمولو

كالمخاط.يابمححاوفركهرطئاوالاجتزاءابمسحهللاسخقذأر،

وقول،ذلكيثبت)2(فلم،اذىالمنيتسميةثبت:قولكمواما

المني،بالأذىمرادهاانعلىيدللااذئ("،فيهيرلم"ما:حبيبةام

كانع!ع!بأنهاخبرتإنمافإنها،التزامولاتضمننولابمطابقبمالا

ترد.ولماذىيصبهلممافيهيضاجعهالذيالثوبفييصلي

بخفسيرها!صتعدلكان؛لطمثدمبالأذىالمراد)3(:اقائلقالفلو

نجاسةغاىيدللا،نسائهلحففيالصلاةتركهوكذلك.منكم

لاوهيحيضهادممنيصيبهقدالمراةلحاففإنالبخة،الحني

اطيبهوماعلىالصلاةوطلب،عنهتنزهاالتركيكونوقدتشعر،

التنجيس؟!دللفاين،وانظفمنه

،1(

)2(

)3(

)ظ(:"عد".

)ق(:!فلوث!ت"ا.

)ع(.من
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ثيابعلىوفركهبحسحهالاجتزاءعلىالدالهالآثارحملكمواما

فلوهذا،مترتوجبالمذاهب)1(فنصرة؛الطهارةثيابدونالنوم

إثمابأكهالجزمئموأسبابهاس!اقهاوتأملغحفها،الأحاديثاعطيتم

نجسمنعلىوإنكارهمالطهارةعلىبهاالصحابةلاحخجاجس!قت

المني.

فيصليفركاظ!اللهرسولثوبمنافركهكنت:عائشةوقالت

.،2(.
هوإنماوموقوفا:مرفوغاعباسبنعبداللهحديثودي،!يه

بإذخرة)3".ولوعنكفأمطهوالبصاقكالمخاطب(181)ظ/

والبي!نج!ايكونأنالمحالفسمن)ق/لأ!12(؛وبالجملة

منيوفايامرهمولا،وأبدانهمثميابهمفيبهالامهابتلاءشدةيحلم

وفركه.بصحهالاجتزاءيعلمونوهم،بغسلهالايام

فييكنولم،اليابهذافياختلفتقدالاثارإن:قولكمواما

طريقمنذلكفاعتبرتم،المنيحكمبيانع!ح!النجيعنالحروي

مختلفة،لامتفقةالبابهذافياللهبحمدالاثار:فيقالالنطر؟

تارةالغسلاذتقدموقدعخها،بأسرهامن!تفيةالاخخلافوشروط

اختلافولاتناقضيعلىذلكيدلولا(،جائزالمتارةوالفركوالمسح

الجتة.

)1(

)2(

)3(

الح(

الحهمالأمرهذاحكمبيانفيامتهليكلغ!اللهرسوليكنولم

الحذهب؟.9ظ(:و)ق

تقدم.

تقدم.

"جائزان!.(:ظو)ق
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التخليحتىشيء،كليعلمهموهووآرائها،نظرهامجردإلى

الحمد.وللهشافئا،بياناالمسألةهذهالسنةبينتولقد،وآدابه

اخذتملانكم؟أعشىفنظز؛تنجيسهعلىالنظرمنذكرتمماوأما

عقلالابينهما،ارتباطولا،منهالاغتسالوجوبمننجاستهحكم

البدذعلىالغسلبوجوبحكمالشا!غوانماحسا،ولاشرغاولا

ولا،الفرجفيالحشفةإيلاجعندبهاحكمكما،خروجهعندكئه

الوضوءاعضاءغسلتوجبالريحوهذه،خارجولاهناكنجالصة

منها،والحوبالإزا!بغسلولامثهايستنجىلااولهذا،نجسةوليست

الطها!ةيوجبنجسيىكلولانج!ا،يكونالطها!ةاوجبماكلفما

ولمحاعفيدمائهمخروجبعدصلواأنهمالصحابةعنثبتفقدأيضا،

نأفظهر،محدثونوهميصلواانمنأللهبديناعلموهم،مضعددة

أللهخلقوقد،طهارتهعلىتدلوالاثار،ئجاستهيوجبلاالشظر

،الشرعنجسهماإلامنهاينجسفلا،الطهالىةاصلعلىالأعيانتعالى

اعلم.والله،الطهارةاصلعلىفهوالشرعمنتنجي!هيعلملموما

فائدة

الامنواخير،عادةاستحالتهالعقليعلمبأمرالطلاقاعلقإذا

صدقه،علىالدليلقاممماخبرهولي!،بوقوعهجهقمنإلايعلم

.خبرهنحدالطلاقبوقوعالفقها-امنكححرقالفقد

اختياروهو،الصوابوهو،الوقوعبعدمالحمنبنمحمدوقال

أحمد!اصحابمنوغيرهعقيلابن

النارفياللهيعذبكانتحبينكنتإن:قالإذاالمسألةوصورة

ذلك.احباناا:فقالت،طالقفأنت
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!مإلايعلمولا،عليهيتوقفلاامرالمحبه:الموقعونقال

قولها.الىرجعبهاخبرتب()ق/257فإذاجهتها،

دلالةعليهكانإذاالباطن:فمالعقيلابنذلكعلىاعترض

لاالحيوانطباعبأنالعلممنكبردلالةولا،عليهالاطلاعامكن

دعوىصارطبغاهذاعلمهـإذاتحبها،ولاالنارلفحاتعلىتصجر

السماء،صععدتإنطالقأنت:كقولهفهو،للعادةخرقاخلافه

.وعادةطبعالاستحالتهيقغلافإنهالضعود،ادعتثمفغابت

صادفةهذهتكونأنيمتنعفلاالنار،إلىيميلالتعالمقالوا:

علىاستولىبردمندأخلعليهادخلونفسها،عنلإخبارها

النار.دخولمعهفتمنتجسدها،

الذيالحيوانمنالنارإلىالميليستحيللا:عقيلابنقال

يصدقهاانجازفلئنغيرهاأأ"،حقفيللعادةخر!اذلكلكن،ذكرت

فقدالسماء،صعودفييصذقهاانوجب،يستحيللالكوفيذلكفي

دونالعادةعلىالامرينبئيبلوالانبياء،والجنلملائكة1إلحهاصعدت

اللهيعذبنيأناحب:قالتبلالئار،أحمث:تقللممسألتناوفيخرقها،

ولا،الالمأعظمبحبصرحتفقد،يتعذبلاوالنعامبالنار،

منالنفورطبعهبلبه،يعذبماإلىوميلحمثحيوانفييجتمع

إخبارهامنإلاعليهيطلغلاقلبهافيمابأنتعفقهمفأما،مؤلمكل

.العادةطريقمنقلبهافىيكونأنيجورماإلىيرجعشيءفهذا

لها:قالأنهولو،نفسهفيكالمستحيلفإئهعادةالمستحيلفأم!ا

طالق،فأنتالإبرةخرمقييدخلالجملأنتعتقدينكنتإن

)ق،.منسقطتغير!ا!حق"فى)1،
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ذأعنفضلأ،ذلكيجؤزعاقللاإذ،الطلا!يقعالماعخقده:فقالت

وصحة.دوةترىكمااوهو،كلامهانتهى.يعتقده

حادثة

يعحارتله،يفىماوقفهفيوليس،خرب،وقوفعليهمسجد!

عنه؟.للقريةغخىلاالذيالجامععمارةإلىذلكنقليجوزهل

صرفيجب:فقالعقيلاينوخالفهميجوز.:جماعةقال

و+11،-.
مسجدسق!كانوقدبحسبها،عمارتلهإلىالمسجدولمح!د.

ا.انتهى.سعفاغ!ي!النبي

اهلهانخقلىبحيثتعطلإنالمسجدإت:المسألةفيوالخحقيق

وإن،ال!اعة!الىطفالصوابفيه،يصلىلامكانفيوبقيعنه

ابن)2(قالهمافالصواب،فيهيصفىانبصددوهوبحالهمجيرانهكادت

اعلم.للهو.عقيل

فأنفقتخدمها،جاريةومعهاضريرةتزوجرجلعن!سئلقي

مقابلةفيبانهذلكأ()ظ/182وعللالمرأةنفقةفيقصرثممدةعليها

الجارية.علىانفق12()ق/"هكاتما

بصيرةعلىدخلفقدضريرةتزوجمنفإن،منهجهلهذا:فقال

ذاتامراةتزوجكمن،عليهالموونةفخكوذ،خادمم!لهالابدانه

ا.إخدامهايلزمهجلالة

وسحع،الجمعةصلاةفيركوكاالاسادركرجلعنوسئل-

)1(

)2(

ظ(01و)قفيليست

)ظ(!منصاقطهاإلى."..وإن"الحصاعة:قولهمن
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تايغابهيكوذمايقدرفهلححده؟لمناللهسمع:قولالحبلغينعن

يليه؟بمنيعتبراوللامام

قدلأنه؛ركوعهحالفيللاماملابغابهيكونمايقدربل:فقال

الاماموبينالمبلغينبينمالبعدولكن،رفعقدوالإمامركعيكون

،الامامبركوعالادراكعلقالشرعاذوذلكركعا،الأواخريكونفد

بهم.عبرةلافالوسائط

ئةحاد

بعضفقال.واعاده،كلمت!إنطالقانت:لامراتهقال!جلش

الابتداءقصدوإذ،يقعلمبالثانيإفهامهاقصدإدناحمد:اصحاب

بالثاني.المعلقوقع

كلعلىلهاكلامهوالثانيلانخطأ؟هذا؟عقيلابنقال

:قالإذابمسألة[شتبهتوإنماالابتداءمأاوالافهامقصدسواكا،حال

،ذكرتكماالتفصيلفإذ،واعاده،طالقفأنتيطلاقكخلفتإذ

بخلافمخصوصكلامكليتناولالاطلاقعلىفهوالكلامفاما

إفهامهابالثانيقصدهكاذواذابقصد،إلاحلفَايكوذلافإنه،الحلف

حلفا.يكنلماولابهحلفلما

قصدإذافإنه،خياليئالفرقوهذا،الاولالقولوالصواب:قلت

عليه،المحلوفالكلامبهيردولمالاولىاليمينإلائردفلمإفهامها

يدلاذإنماونيفالكلاموبساط،لبتةيردهلمبماتحخيسهبهفحح!يحه

فما،مكررةاوكانتمفردة،المينبعدكلم!لااراد:انهعلى

بينهافرقفلا،يمينهافهمهاوانما،عطيهحلفالذيالكلامكلمها

الحلف.مسألةوبين

5501



كالقإنفيقالبقصد،إلاحلفايكوذلاالحلفإناقولهوأ!ا

وإن،الحوضعينفييحنثلمعليهالمحلوفاعتبارفيشرطاالقصد

يجعلانفأماالحوضعين،فييحنحساأنفينبغيفيه،شرطايكنلم

اعلم.والله؟لهوجهفلاايلآخردوناحدهمافيشرطاالقحسد

ئلىةفا

لا>فل:تعالىبقولهالبيتلاهلالوصيةعلىشيعياستدل

.[23ة]الشورى(آلقربفىالحودةالاأتجراأشل!علئه

حجةفهي)1"،إليهموصيةلابهموصتةاهذه:قيلبانفأجيب

يوصولملأوصاهمإليهمكانلوالأمرلأنالحميعةا؟قولخلافعلى

الانصارفيلاقوي!ث!فيالامرانعلىالاححجاجهذاونظير،بهم

الامرانعلىفدلبالأنصار"أ2("أوصيكمب()ق/258:ع!ي!النجيبقول

11.غيرهمفي

دلالةولابها،أريدوماالايحممعنىعنخرونحكلهوهذا:قلحس

اجزاعليهاسالكملا)3(:الايةمعنىفإن،الطائفتينمنلوأحدةفيها

بطونمنبطنيكنلمفإنه،القرابةمنوابينكمبينيماتصلواانإلا

الرسالةتبليغعلىاسألكمالا:فقال،قوابةفيهمجم!ح!ولل!نبيإلاقري!ش

الصلةهذهوليستبة،القومنوبينكمما%بينيصلواولكناجزا،

واجبةفهي،الرسحمموجباتمنالحسلةفإن،منقطعفالاسححناءاجزا،

)1(

)2(

)3(

"01)ف(:"لهم
-!ضيأنسحديثمن)2515(رقموصسلم)9937(،رقمالبخاريأخرجه

-.كهالله

)ق،.منساقطهاإلى."..بهاريد"وما!قولهمن

5601



فيعنهالبخارفيذكر!الذىعباسابنتفسحيرهووهذاأحد،كلعلى

)1(
صحيحه.

،2)فائدة

ورودمع،الاحكاملاثباتطريفاالقرعةكونانكلارالعجبمن

الئانيالروجيعلمزور،شاهديبشهادةالوطءحلوإثباتبها،السنة

يقولفمنبشهادتهما،لهالحلفيثبتهذاومعزور،شاهداأنهما

؟!القرعةيمنعكيفوالفروجالائضاعحلبابفيهذا

انتقفالجزيةمندينازاالذقيمنعاذا:قولهمالعجبومن

لماللهبيوتحرق)3"أو،ودينهورسولهاللهبسبجاهرولو،عهده

إ.عهذهيختقض

الحديثروايةومنع،يالعجميةالقرانإباحتهم.العجبومن

إ.بالمعنى

لخفاضل،لاوهوالتصديقنفسالايمان:قولهمالعجبومن

يلتذومن،وفقيهمسيجد:يقولمنوتكفيرهم؟منهلي!ستوالاعمال

ذلك.ونحووضوء،بلاويصقي،بالسماع

ولدهلرضاعامرأةاستأجرعمنالحدإسقاطهم:العجبومن

وطىءمنعلىالحدوإيجابهمبها؟ليزبياستأجرهااوبها،فزنا

أجتبية.فبانت،لمرأتهيظنهاالطلمةفيامرأة

)"481(.دقم>1(

بخحوها،328(>3/326-:إالحوقعين"إعلامفيالقيمابنذكرهاالعجائبهذه>2(

الحنفية.فقهاءبهاقالالأقوالهذهواكثروإبطالها،الحيلعلىكلامهعند

."وأحرق":()ع)3(
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ينجسواحتىالتشديدأعظمالمياهفيتشددهم:العجبومن

ويجورون،البولمنالإبرةراسبمثلالماءمنالمقنطرةالقناطير

بالنجاسة.متضمخربعهثوبفيالضه

اظهرمنهيالتيبالقيافةالن!سبإلحاقمنعهم:العجبومن

بنعمرالراشدالخليفةبهاوعمل!ي!)1"،[لنبياعتبرهاوقد،الأدلة

المشرقباقصىامراةتزوج31(برجلالنسبوإلحاقهم)7(،الخطاب

:قالاواليشر،ب()ظ/182يقطعهلاماوبينهحا،المغرببأقصىوهو

فقالت:بولدجاءتثمالقبولعقبثلائاطالقوهيفلانةتزوجت

منه.هو

ناورعمهم،الصورةهذهفيالولدإلحاقهم:العجبومن

لمفراشهعلىبولدفأتتدائفايطأهاوهوسريةلهكانتإذاالرجل

01يستلحقهانإلايلحقه

اربعةأ()ق/925عليهشهدإذايقولونا)4":انهم:العجبومن

وإنالحد،عنهسقط،فعلتوقدشهادتهمفيصدقوا:فقالبالزنا،

خد.،عليئكذبوا:وقالاتهمهم

يصليمسجدألتخعلداراستحجاريصحلا:قولهمالعجبومن

وييئا،الصليبفيهايعباكنيسةاستحجارهاويصحلمسلموذ،فيه

النار.فيهتعبد

)1(

)2(

)3(

)؟(

عاثشةحديثمن)95؟1(رقمومسلم)3731(،رقمالبخاريرواهفيما

الحدلجي.مجزرقصةفي-عخ!األئه-رصي

074(.)2/"الموطالما:سب!الكأخرجه

لما.رجل"فيصا:()ع

."بقول!م".()ع
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ولو،وضوؤهانحقض!صلاتهفيقهقهإذاانهتقولهمالعجبومن

والفحش"السبباقبحواتى،المحصناتوقذف،صلاتهفيغنى

ينتقف.لمبحالهفوضوؤه

معينه،ادلاءمنهانؤحنجاسةالبئرفيوقعإذا:قولهمالعجبومن

اصابفمانج!ا،الحاءوكرفتنمجسالبئرفيالاولالذلوحصلفإذا

الأخيرالدلوإلاالذلاءمنبعدهماوكذلكنخسها،منهالبئرحيطان

البئرإ!منالنجاسةيقشقشطاهزايصعدثمنج!اينزلفإنه

الدلو.هذامناعقلاوأكرميكونما:)1"الجاحظقال

الجوز،بأكلحنثفاكهةياكللاحلفلو:قولهمالعجب]ومن

والؤمان)2"هوالعنبالوطببأكليحن!شاولا،سنينمنذياب!اكانولو

فلا،الفاكهةخيارالثلاثةهذهبأنتعليلهم:ذلكمنواعجب

في]الاسجيجايي[)3"والدليلالحكمذكر،الحطلقالاسمفيتدخل

4(."أالطحاوي"شرح

)1(

)2(

)3(

)4(

الموفعين":"إعلامفيماويؤيده)ق(،منوالمتبت"،!الحافظظ(:و)عفي

لهالقولهذانمسبوقد،!نهموالجاحظالمتكلمين"بعض"قال32(:)3/لأ

6"(،!1/:لما"العا!ضةفيالعربيوابن234(،)1/:"الانحصارلمافىالخطابأبو

"الحيوانإ.كحابفىذكرهولعله

61(.)3/:"الصنائعددبدائع:انظر

بنأحمدوهو:"الاستجا"او)ق(:!الاسحاقي"اتإل!الحطبوعاثفيتحرف

النوسكونالهحزةبكسرإسبيجابإل!-نسبةالاسبيجابينصرأبومنصور

الفبعدهالجيموفتحالخخيةالحثثاةالياءوسكونالفارسيةالباءوكسرالمهملة

":التراجم"تاجانظر."الطحاويمختصر"شرحله0"4()نحوت-باءبعده

42(.)ص/:"البهيةو"الفوائد(،126ع/)

ف."112/6رقمسعودالملكجامعةفيفلموعنها،الظاهريةفينسخةله
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واالفراتاوالنيلمنيشرد!لاخلفلو:قولهمالعجبومن

بفيهويكرعينكبحتىيحنثولا،يحنثلمبكفهفشرب،دجلة

[!9(.البهائممثل

فائدمه

نزل،فسلمجنينبطنهافينصرانيةماتحساإذا:اسالنامنجماعةقال

ا،قالهفيمابعدولا،للأموالعذابللابنفالنعيم،وعذابنعيمالقبرذلك

ا.والعدالبسالنعبمالقبرفييجتمعفانه،وفاجرمؤمنواسحدقبرفيدفنلوكما

فائدة

لأنهما؛القربةبهقصدإذاإلاينفذلاالعتقإن:الإماميةقالت

بالنيه.إلاتصحلاوالعبادة،عبادةجعلوه

يقولوذ:وهملاسيما)2(القولبهذاباساولا:عقيلابنقال

بقربة،وليسللأمر،مطابقا،للشثةمصادفاكانإذاإلايقعلاالطلاق

قربةبمهواالذيبالعحقفكبف

انهاعباسابنعن"صحيحه")3(فيالبخارياذكروقد:قلت

ا".تعالىاللهوجهبهابخغيماوالعخقوطير،عنكاذما"الطلاق:قال

)4(نافسةفائدة

االاخلاقالرياسةدرجةنيلهبعدصاحبهمنيطلبالناسمنكثحر

)3/327-328(.إ:الموقعينإعلاملافيوهو،ققط)ق(منالمعكوفينلينصا)1(

."لالأنهم:()ق)2(

.والكرهالاغلاقفىالطلاقباب،الطلاقك!اب"3(0)9/؟لىالفححإ)3،

دأ.)قفيليست[""نافعة)4(
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بينهماصمافينتقضيصادفها،فلا،الرياسةقبلبهايعاملهكاذالتي

منبحنزلةوهو،للعادةالطالبالصاحبجهلمنوهذا،المودة

غلط؛وذلك،الصاحياخلاقسكرإذاب")ق/925صاحبهمنيطلحث

سكرةللرياسةيكنلمولواشد،اوالخمركسكرةسكرةللرياسةفإن

سكرةفوقفسكرتها،الباقيةالدائمةالاخرةعلىصاحبهاختارها1لما

الصاحياخلاقالسكرانمنيرىالطومحالبكثـر،المهوة)1"

القبطرئيسبحخاطبةعليهخلقهاكرمتعالىاللهامرولهذا،وطبعه

شركامطلوبامراللينبالقولالرؤساءفمخاطبة،اللينبالخطاب

كانوهكذا،عليهكالمفطو!ينالناستجدولذلكوعرفا،وعقلا

والقبائل0العشائررؤساءيخاطب!النبي

انإكلك>هل:لفرعونقالكيفبهامرلماموسىامتفالوتأمل

الكلامفأخرج[،91-1ثم:]النازعات(تم.تفئخ!ثىرئكاكوأهديك-!*تربها

<+س*تركلأنإك>:وقال،الامرمخرجلاوالعرضالسوالمخرجمعه

التزكيأ2(لفطوذكرهو،إليهالفعل!نسب،اركيكأنإلى:يقلولم

إك>وأهديك:قالئموالنماء،والخجرالبركةمنفيهلحا؟غيرهدون

(،رفيإك>:وقال،امامكيسيرالذبديديكبينكالدليلاكون(رفي

.وكبيؤاويافغاصغيزابنعمهورئاهورزقهخلقهالذيبربهلايمانهاستدعاء

ولايستمعلانرالميأبت>:لابيهالخليلإبراهيمقولوكذلك

الدالةابولهبذكرخطابهفابتدا42[.]مريم(نما!*شئاعكيغنىولاي!ر

السؤالمخرجمعهالكلاماخرحثم4باسحهيستهولمتوقيرهعلى

لا:يقلولم+<شئا!كيغفولايضصرولايستمعلاماتغبدلم>:فقال

)1(

)2(

"الشهوة".ظ":و)قوفبالخحر،أسحاءمنوالقهوة)ع(فيكذأ

."()التزكة:")ع
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فلم43[:]صريميآتك<ألعلومالمصتققذجأقي!بت>:قالثم،تعبد

الىالعبارةهذهعنعدلبل،عندكعل!مالاجاهلإنك؟لهيقل

مالمالعقومفني>جا:فقال،الصعنىهذاعلىتدلعبارهلطف

.33نجأ!(صذطاسويا(قدكفاتحعنى>:قالثم،(يأتك

91،،:لنارعات]1رفي(أكوإفديك>:لفرعونموسىقولمثلوهذا

ولا<)أ"للثميطنفتكونلرخمنفنعذابيمسكأن(ضافإقيأتجا>:قالثم

الشسفيقيفعلكما،ابيهدوننفسهإل!الخوففنسب45[]مريم؟

عليه.يشفقمنعلىالخائف

ثم،غيرهمنالطفهوالذيالمسنلفظفذكرصا<>:وقال

فأفيالقهار،ولاالجبار:يقلولم،الرحمنذكرثممأالعذابنكر

!هذا؟!منوالينالطفخطالب

؟قالحيثلقومهبر((>يسصاحبخطابهذاا،)ظ/183ونظير

وماابز6-فهدونوهمجرالا!منالبعواأفي!المرسرلبعوال!مص>

.22[-؟5:]بسجبماول(لزجحوقوألئهفظرنيئذىأعبدلالى

ن-اايرتيهر!أولإقيقومى>:لقومهنوحقولأ(2إ06)ق/هذاونظير

مسمى(جلإكوجمفخريهتمذدوقيمنلكويغفر!أ،وأطيعوكتقؤوأدلهآعباوأ

اإذا،القرانفي،!ممهمالانبياءخطابسائروكذلك؟[،2-:]نوح

الطفثهولعبادهاللهخطاببل،والطفةخطابألينوجدتهتأملته

الذينوأظقكغادذيرلبهمأعبدواأدئاسيأيها>:تعالىكقوده،وألينهخطاب

ضربآلئاسجمأصا>:تعالىوقوله،الاياتا؟[1:]البقرة(قتلكممن

ولوكلصباصبايخلقولنأطهدوقمنتذعوتأئذجمتإبرل!حفاشتمعوامثل

تامة.يخرظ،و)عفيا!ية)1،
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ط!ضص
نعزتكمفلاحقالثهوغد)نلالسىجمأصها>:وقوله3![؟]الحج<لهراخشصحوا

.[5:]فاطر*،إ<نصالغرلمحربأدئهولايغرئيألذيخآألحيؤة

إبليسجإلافسجأؤاقيدمأسإواللمبعكةقلنا!اد>؟تعالىقولهفيماوتأمل

عدؤلكتموهمكلوقمتأؤلاوذفيثف+أفمضخدون!رثه!أمرعنففسقالسمنكان

)1(.القلوبسلبالذياللطفمغ03[:]الكهفبد،<للطمينبثس

مسرفف(ثؤما!نصؤألتصفحاألذتحرعنكمأفنضرب>:وقوله

ولانستصلحكمفلانترككم:اي،التاويلينأحدعلىه(:]الزخرف

واسر!ضم.انتماعرضتمإذعنكمونعرض،ندعوكم

أجيبواداس>يقؤمآ:وقولهملقومهمالجننذرخطابلطفوتأمل

!3[1:لاحقاف]ا<اليمعذابمنومجزكمذنولبهؤمنيغمزل!مبه-منواو-دده

فائدة

،جارهسطحعلىيجريماءلهرجل:عنعقلابنسئلئز

؟الجريحنيسقطهلدارهفعلا

جارهسطحنر،عادتهعلىالماءسلطإذالكنهلا،:فقال

ينرثم،ملكهإلىبحدتهجريهيجعلارفينبغيالعلو،لموضع

.جارهسطجإلىبسهولة

)2،فائدة

طلقك؟قداللهإذ:فقال،طلقني:روجتهلهقالترجلعنوسئلس

)1(

)2(

."!العقول:()ظ

دلالهجعلعقيل"ابنأع(؟هاث!فيالمطالعيناحدوعلق"أخرىدا.أق(؟

لا.الكناياتفىالحذهبهوكما،النيةمقامقائمةالحال
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وهي،الحالدلالةإلىاستندتكنايةلأنهالطلاقيقع:فقال

.إياهوسؤالهاالطلاقذكر

ص)1،ير5ء

01يقعلموإلا،الطلاقودعنوىإنبانه:المشافعيةبعضوأجاب

اا!ادإذ،طلقكقداللهإذ:قولهلأذ؛الصوابهووهذا.قلت

عليكاوقياللهاناراد:وانيقع،لمواباحه؛طلاقكشوعبه

يكونانصدقهضرورةلأذطلافا؛يكونافهذا،وشاءهوارادهالطلاق

بالنية.إلايقعفلاالأمريناحتملوإذاواقعا،الطلاق

فائد-)2،

افضربها،رجكفجاءمكاذ،في)3"دابةوقفرجلعنوالشلب

الدابة؟صاحبيضمنهل،فمات،فرفسظ

فيتكونبأنب()ق/026إيقافهافيمتعديايكنلمإذاتفقال

ا.عليهفالضمانفتعصناكانوان،عليهضمانفلاالضاربملك

فائدة

هاشمبنياخذجوازيوسفابيمذهبانا:الطحاويحكى

وسألتةقال،عقيلأينقاله(،الاغنياءالحهاشمنجيمنالزكاةالفقراء

مذهبهو،نعم.فقال-(الذامغاني)يريد-ذلكا،عنالقضاةقاضي

الاماميه.مذهبوهويوسفابي

.ا"عليه"وقع:()ع()1

بعدها.الخمسالفوائدوكذا)ع(فيل!ست)2(

01""دأبته:()ع)3(

للجصا!.335()4/!القران"أحكام:أنظر)4(

عقيل.ابنالوفاءأبووك!له)478(سنةتودى5"4()"1/:"السير!فيترجمق)5(
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منالأخذلهميجوزانهمإلىبعفالفقهاءذهب)1(وقد:قلت

الشافعية.بعض!بهوافتى،الخمسمنحقهممنعواإذامطلفاالزكاة

فائدة

الكعبة؟اوغ!ي!النبيحجرةأفضلأئما:سائلسألني:عقيلابنقال

وهوأرد!وإن،أفضلفالكعبةالحجرةمجرداردتإن:فقلت

الأفلاكولاعدن،جنةولا،وحملته[لعرشولا،واللهفلافيها

لرجح.بالكونينوزنلوجسدابالحجرةلأن؛الدائرة

نشمتها؟لطيبالطيرحبسعنوسئل!

فحسب؛للأكلذبحهاعلىنقدمأنيكفيناويطر،سفه:فقال

وذكرالطيرانعلىنياحةهتفتربحا،الحماممنالهواتفلأن

منعوقدبنياحته؟!فيلتذليترلمحيايعذبانبعاقلافيحسنافراخها،

سعفها.وسموهاصحابنابعض!هذامن

فائدة

حزنمنالطبعهيجانحالالمبذولئقبللاانالورعدقيقمن

معإلايتحققلاالرأيانومعلولم،السكرانكبذلفذلانسرور،أو

ومن،ندميعقئةالحالتلكفي)2(باذلبذلومتى،المزاجاعتدال

ذلكاخحباراردتواذاكضب!ن")4(،وفوالقاضيتقضي"لاهنا)3(:

،1(

)2(

)3(

)؟(

)ع(.منسقطتذهب!وقد:قلت."الإمامية

بذل،."ما)ق(:

لاقال،.:ذيادة)ق(

بكرةابيحديث!ن)1717(!قم!مسلم)8!71(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله-!ضي
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حالبالانتقامفالبداروالشر،الخيرمنمواردككلفينفسكفاختبر

العطاء،فيمجازفتهعلىالصرورندموطالحاندفا،يعقبالغضب

ملجم.بابنتمثيلهعلىالحسنندمرقداقتصر،كادطلوانررد

فائد"أأ،

معخا")2(،"صل:الصلاةمواقيتعنللسائل!والنبيقولفي

رجواز.إليهالحاجةوقتإلىتأخيرهوجواز،بالفعلالبياذجوار

الجواز.لبيانالمفضولإلىالفاضلالعملعنالعدرل

فائدةب(1يدأظ/3

حتىتبعها!من،قيراطفلهجفمارةعلىصفى"منجملدلهغمي!:قوله

هلالقيراطينعن)4(الصباغبننصرايوسئلقيوأطان")3".فلهتدفن

بدليل،معهوآخرالأولالقيراطانبل:فقالبه؟اوالاولغحرهصا

.3[:]النساء(وريعوئنثمثى>:تعالىقوله

فيالعشاءصلى"منا(:)ق/261غ!ي!وقولههذاونظجر:قلت

فكانماجحاعةفيالفجرصلىومن،الليلنصففامفكأنماجماعؤ

مصرخاجاءوقد،جحاعةفيالعشاءصلاةمعفهذا(كله")الليلقام

جماعةفيوالفجرالعشاءصلى"منكذلك"أ6(الترمذي"جامعفيبه

)11

)21

)3(

)5(

)6(

!.أث(:"فصل

-.عنهاللهرضي-بريدةحديثم!)613،رقمصلمأخرجه

هريرةأبيحديثمن)459(رقمومسلم)1325(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهالقهرضي-

دالسيرا:)477(تالشافعيةشيخعبدالواحدبذمحمدبنالسيدعبدهو:

لح(.)18/64

-.عنهالفهرضي-عثمانحديثمن)656(!قممسلمأخرجه

)221(01دقم
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كله")1(.الليلقامفكأنما

الازضضلقبألذيلتكفروقاينكم!قل>:تعالىقوله-ايضا-وئظيره

فيها!لرك!ؤقهامنروسفيهاوجعل%صتال!ينهـبلكذأندادألهزوتجعلونيؤماتيق

باليوميناربعةفهي01[9-:]فصدت(أتالمحصأزيعةلىأفؤتهافيهـاوقدلر

ثمانية.التخليقاياملكانتذلكولولا،الاولين

فائدة

الحديث،هذافيبالقيراطالمرادمعرفةعلىحريضاأزللم

القيراط:قالكلافا،فيهعقيللابنرأيتحتى،نسبتهشيءايوإلى

يكونانيجوزولادينار،عشرنصفاومئلا،درهمسدسنصف

واعمالهالايمانثوابفيهيدخلذلكلانالأجر؛جنسههناالمراد

يمقلمهذا،يببغماالجنارةصلاةفيوليس،وغيرهوالحجكالصلاة

ويتعلى،الميتإلىالعائدالأجزوهوالمحهود،إلىيرجعأنإلا

،2(
والتعزيةودفنهوغسلهوتجهيزهوبهفيهالمصابعلىصبربالميت

الذيالأجرمجحوعوهذا،وتسليتهماهلهإلىالطعاموحملبه،

وا،ذلكسدسيقبرأنإلىوالجالسللمصليفكان،بالميتيتعلق

وانصرف)3".صلىإنسدسهنصف

حينمنالميبتجهيزعلىالحاصلالاجرمجموعكأن:قلت

ديناروجبرهمواولادهأهلهحقوقضاء،لحدفيوضعهإلىالفراق

يتعارفهوالذيالدينار،هذامنقيراطفقطعليهفللمصليمثلا،

)21

)3(

235(.)3/الاركب":"فتحوانظر

ا".تجهيزهواجر.فيهالحصابعلىالصبراجر"بالميت:المطبوعاتفي

وقؤاه.231()3/!الفخح":فيعقيلابنعنهذاالحافطذكروقد
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لهاكانوتعهعليهصلىفإن،ساسنصف!:انهالقيراطمنالناس

إلىالقيواطانسبة)1(فيكونهذاوعلى،شدسهوهما،منهقيراطان

كانفكلحا،نفسهفيالكاملالاجوذلكعظمبحسبالكاملالأجو

ههنا.بينفهذا،بحسبهمنهأالقيراطكاناعظم

مننقصز!عأوماشيهكلبإلاكلب!قتنى1"منجم!:قولهواما

المعنىهذابهيرإداذفيحتملط")2"1قيويوبمكلعملمهمنأ!أجره

صغرويكون،اليومذلكعملهاجرسدسنصفوهو،بعينهايضا

اربعةلهكانفإذاوكئرته،عملهقلةبحسبوكبرهالقيراطهذا

هذاوعلى.حسنةالفايومكلمنهانقصمثلا،حسنهالفوعشرون

فياالجهدامجاوهذاب(،261أق/رسولهبمراداعلموالله،الحساب

الحديث.هذافهم

فائ!ة

بعضهماستشكلهأجؤ")3(مثلفلهفصاب!عزى"من:جم!ب!قوله

معلهاالمعريتعزيةمساواةمنبكثيراعظماالمصيبةمشقه:وقال

قلبه.ب!د

)1(

)2(

)3(

قولجم!عرادهليس:فقالجدا،بديعبجوابعقيلابنفأجاب

ي!.)ع(:"أم

رضي-عحرابنحديثمن(15741ر!مومسلمإ)0548(رقمالبخارياخرجه

.-عنهياألثه

مسعودأبنحديثمن)2016،رقمماجهوابن01(،لا)3دقمالرمذيأخرجه

-.عنهالله-!ضي

الإرواء"داوانظر،بالوقفوأعله""كريب:الترمذيقال،ضعيفوالحديث

أ!76(.رقم
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الدهواطال،وتبقىأنتوتعيش،أجلاشفياللهنسأ:لبعفنبعفمهم

الماقلقهقدقلبإلىعمدمنالمقصوذبل،ذلكاشبهوما،غمرك

ويوقعالهجرويقول،السخطيساكنكادوقد،وارعجهالمصاب

الجفىعوذمالصبر،وثواب4الوع!دبآيلقلبذلكفداوى،الذنب

كئوابالمسليثوابفيصير،فيتعزىأ1"يقفلهاو،بهمايزيلحشى

بالاستجابة،كابدهفالمصاب،الجزعدفعمنهماكلالان؟المصاب

الكابة.لالمالحداواةاسبابفيعحلوالمعزي

ئدةفا

ابنقالالحد!د")2"إلأتهم1عثرالهي!اتذ!ي"اقيلوا:!ح!قوله

بعضفيفزلت،وعدالتهمطاعاتهمدامتالذينبهمالمراد:عقيل

)3".بورطةاذافهمالأحايين

أهلعنيعبرلا!يمالنبيفإنبالتئن،ماذكرهليسقلب:

العبارةبهذهعهدولا،الهيئاتذوو)4"بأنهموالعبادةوالطاعةالتقوى

الاقدارذووانهموالطاهر،الحتقينللحطيعينورسولهالدهكلامفي

بنوعخصهمتعالىاللهفإنوالسؤدد،والشرفالجاهمنالناسبين

)1(

)2(

)3(

".)ع(ة"يقلقه

"الأدبفىوالبخاري)375؟(،رقمداودبووأ"1(،)6/أحمد:أخرجه

33(،لمل!)8.والبيهقيل!692(،)1":"الاححانجانوابن1()ص!ل!3؟:الحفردإ

ععها-.الله-رضيعائشةحديثمنوكيرهم

يضعف.منسدهوفيجاذ!ابنصححهوالحديث

الله-!ضيالافعيكلامفيوقععقيلابنقاله!ما:نصهما)ع(هاثىفي

بعحوه.(451)6/:"الأم"انظر:أقول-"عه

.الصوابأثةوما"،!ذوي:الشخفي
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مشهو!امستورامنهمكاذفمن،جنسهمبنيعلىوتفضيلتكريم

شيطانه،علحهواديل،صبرهعضبونبا،جوأدهبهكباحتىبالخير

منحدايكنلمما1"عـرتهطتقالبل،إوعقوبتهتأنيبهإلىيحسارغفلا

منأخذهيتعينكما،الشريفمناستيفاؤهيتعينفإنه،اللهحدود

محمدبنتفاطمةأن"لو:قالأ()!ا/184ع!النبيفإن،الوضيع

اذاكانواأثهمإسرائحلبنوهلك"إنما:وقاليدها"،لقطعتسرقت

-0)2(
عليهأقاموأالضعي!فيهمسرقواذاتركو!،الشريفلمحيهمسر!

الكاملةالشريعةهذهمحاسنابوابمنعطيمبابوهذالحد")3"،1

اوالمعاد.المعاشفيالعبادلمصالحوانتظامها،للعالموسياستها

فائدة

قالوا:بأنالشريعةفيمثبتيهاعلىوالحكمالمعانينفاةاعترض

ولمأالخمر،بشربالحدفأوجب،المتمائلاتبينفرققدالشرع

منااخبثوهي،العذرةواكلوالبولالذمبشربيحد)ق/1262(

نهبةفيقطعهاومنعديناررئعسرقةفياليد)؟"اقطعواوجبالخحر،

فييوجبهولم،بالفاح!ثحةالرجلرميقيالحدواوجبدينار،الف

منكونهمعحداالرباعلىيرتبولممخه،اعظموهوبالكفررميه

الكبائر.منوهماوالزناالخمرشربعلىالحذورتبالكبائر،

المعانياتجارعلىيدلمماهذا:قالوابأنالمثبتونفأجاب

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ع(.منسقطتا"عـرتهتقال"بل

)ظ(.من

رضي-عائشةحديثمن)1688(رقمومسلم)!347(،رقماالمخاريأشهـجه

عخ!ا-01الله

"القطع".)ق(ة
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إلىينظرالشارعفإذالعباد،مصالحبحسبال!رعونصبوالحكم

مفسدتهعظمتفإذا،وداعيهوازعهإلىينظرثم،ومفسدتهالمحرم

الطباعفىكانإنئم،المفسدةتلكبح!سبالعقوبةمنعليهرتب

عنالوازعبذلكاكحفىعنهوازحادمبني)أ"فىتعالىاللهركبهاالتي

حدا،العذرةواكلوالقيءوالدماليولشربعلىيرتبفلمالحد،

مواقحتهاتكحرفلاالأشياء،هذهعنالامتخاعمنالناسطباعفيلحا

والزناالخمرشرببخلافبالحد،الزجر)2"إلىيدعوبحيث

لعمتعلحهاالحدودترتيبفلولا،قوقيعليهاالباعثفإن،والسرقة

بارتكابها.المصيبةوعظمتمفاسدها

تدعولاالطباعبواعثلانإماحذا؛عليهايرتبفلمالنهبةواما

لانواماالأخذ،وسرعةوالاشتهارالفضيحةخوفغالئا؛إليها

يديه.علىواخذهم،المنتهبومنعهم،الناسبإكاثةتندفعمفسدتها

وفيالاسواقفييقعلانه.فقيلحذا!عليهيرتبفلمالرباوأما

وشربوالفواحشالسرقةبخلافالناس،إنكارإلىإزالتهفوكلت،الملأ

قئل-لمالناسإلىإزالتهاوكلتفلو،سراغالباتقعإنمافإنها؛الخمر

مالهبرأسلهيقضىإنماالمراييكانلما:يقالانهذامنواحسن

لميأخذهالموإن،غريمهإلىبردهاعليهقضيالزيادةاخذفإن،فقط

لمشاء)3"لوغريمهفإن،بذلكمنتفيةلربا1مفسدةكانتبها،لهيقض

باستهلاكهارضيفقدالريادةبماعطائهرضيفحيث،مالهراسإلائعطه

النار.بأكلرضيلهاوالاخذمجانا،وبذلها

)2(

)3(

"ابني!.:(ظوق9

"الرد".ظ(:و)ق

"ساله"0)ق،:
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الحد،ئطهرهانمناكبرالزباذنب:يقالانهذينمنواجود

ظهرةشرحإنماوالحدللجمر،اكلورسولهللهمحاربالمرابيفإن

مناأعظمجرمهلأنبالحد،الرباإلمعقيزوللاوالحرابي،وكفارة

بخلا،الزكاةوماخعذر،يخرمنعحدارمضانمفطركخرمفهو،ذلك

اكفاراتالحدودفإنعحذإ،الجمعةوتاركالعصر،1صلاةوتارك

والطهر.التكفيرب()!ا/262يقبلذنبفيإلاتعملفلا،وطهر

قداكلهالان؛اليتامىأموالبأكلالحدايجابإعدمهذا:ومن

النار.منلهوجبماإسقاطفيالحديؤثرفلاالنار،لهوجبت

اهذاونظيرحذ،علمهيرتباذمناعظمهوالصلاةتركوكذلك

كفارة.اوحذفيهايكوناذمنإثفااعظمهيالغموساليمين

الحكمةكايةفيوجذتهاالكاملةالشريعةهذهاسرا!تأملتهـاذا

ا،مختلفينبينتسويولاالبتةمتماثلينببنتفرقلا،الحصالحورعاية

وا-حرمته-لحامساويةمفسدتهماوتبيح،لمفسدةشيحاتحرمولا

لمامساويةمصلحتهماوتحرملمصلحةشيحاتبيحولا،عليهراجحة

البتة.ذلكمنشيءالرسولبهجاءفيمايوجدولا،ألبتةاباحته

ا،واجتهاداتهموظنويهمالناساراءإلىالمستند"أالاقواليلزمهولا

وإباحةا،المختلفاتبينوالجمعالحتماللاتبينالتفريقمنتلكففي

فيها.ما-ذلكوامثال-نظيرهوتحريماليء

)1،فائدة

كثرةمعالاحرامقيوجههاالمرأةكشفعنعقيلابنسئل

":السننو"تهذيب-223(،222)1/:الموفعين"إعلام9:وانظر.""مسألةأق(:)1(

/2("-3!.)352
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رضيعائشةقالتوقدالفدا-؟معالتغطيةماولىاهو؛اليومالفساد

المساجدا)11.لمنعهنالمنساءاحدثمامحك!اللهرسولعلملالو:عنهاالله

شرغاثبتحكبمورفعإحرامها،شعارالكشفبأن:فأجاب

،بالحوادثنس!ايكونلانهيجوز؛لاالبدعب(>ظ/4"1بحوادث

راشا.الشرعرفعإلىويفضي

فقالت:)3"،الشرعصاحبإلىالامرردتفانهابمعائشةفولواما

:وقالالامةعنالسترةعمرجبذوقد،هيتمنعولم،لمنعراىلو

وضعلمالكنه؛تفتنمنفيهنانومعلومبالحرائر)3(،تشبهيلا

بكشفظئكفمافرقا،جعلهوالاماءالحرائربينللفرقراسهاكشف

المراةإلىالنطرإلىالشرغندبوقدوالاحلال؟!النسكبينوضع

بالكشف،يأمرهاانببدعفليسالنطر،للشهودواجاز،النكاحقبل

إلىالصيدقربكحاللابتلاء،اعظمبالغفليكونالرجالويأمر

عه.ونهىالإحرامفيالايدي

ال!نةبهجاءتمابعضخفاءوالجوابالسؤالهذاسبب:قلت

الوجهكشفلهايشرعلمصك!ي!النبيفان،الإحرامفىالمراةحقفي

كما،خاصحةالئقابعنبالنهيالئصقجاءوإنما،غيرهولاالإحرامفي

القميعوالسراويل،لبسعغبالنهيوجاء،الققارينعنبالنهيجاء

لامكشوفةتكونأنهائردلمالاشياءهذهلبسعغنهيهانومعلوم

بدنها)لق/1263(تستزالمحرمةانعلىالناساجمعقدبل،ألبتةتستر

)1(

)2<

)3<

(.!!>ه!قمومسلم9986(،رقمالبخاريأخرجه

"."ص!احبه:)ق(

شيبة:أببوابن)3/136(،:عبدالرزاقأحرج!

.الرواياتبعضفيوكذاتشح!ن"
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معبالازار،واسافلهبالرداءبدنهيسترالرجلوانودرعها،بقميصها

واحد،والمواويلوالقميصوالقفازينالنقاباعنالنهيمخرجأن

وجههاكشفلهاشرعأنهمنهويفهئم؟!النصموجبعلىيرادفكيف

وأقياساوعموماومفهوماوهذانعاقتضىفأياجهارا؟الملأبين

علىبالحفصلسترهيحرمالرجلكبدنالمراةوجهبل؟!مصلحة

قدرعلىبالمفصلسترهايحرموكيدهابل،والبرقعكالنقابقدره

والخماربالملاءةالوجهوستربالكئم،سترهاواماكالقفار.اليد

البتة.اعنهينهفلم؛والحوب

ولانعنبذلكمعهفليس"المحرمكراسوجهها"إن:قالومن

.الفرقمنبينهمااددهجعللما؛المحرمراسعلىقياسهيصحولا،عموم

رادإنماوجهها"،فيالمراة"إحرام:السلفمنقالمنوقول

بل،الرجليلزمكمااللباس[جتنابيلزمهالا:ااي،الحعنىهذابه

الرجل.كبدنوجههافيكوناالنقاب[جتنابيلزمها

يئبتلممابحجةليسفقولهكسشفه؛وجوبارادانهقدرولو

ولا،الوجطكشفوجوببهواراد،ذلكقالانهالموعصاحبعن

اللهرضيعائشةالصؤمنينامقالتوقد،الامرينم!واحدإلىسبيل

وجهها")1"،علىجلبابهاإحداناسدلتالركبانبنامرإذ!"كنا:عنها

)1833(رقمداودوأبو03(،)6/واحمد:)19126،رقمخزيمةابكأخرجه)1!

ابيابنيريدطريقمنوكيرهم)!/48(:والبي!قي)3592(رقمماجهوابن

يسيرهضعف!هورياد،بهعائشةعنمجاهدعنزياد

بسند-بكرابيبنتاسماءعن)0926!رقمخزيمةابنأخرجهمالهويثهد

.!...الرجالمنوجوهنانغطي"كنااأقالتانها-صجح
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كماالجلبابوبينوجههابينتجعلهعوداتتخدإحداهنتكنولم

ولا،الصحابةنساءمنامرأةعنهذايعرفولاالفقهاء،بعض!قاله

فخوى)1(0ولاعملالاالبـةالمؤمنينامهات

ظاهزأيكونولا،الإحرامشعارمنهذايكونأنومستحيل

سبيلوسلكالانصافآثرومن.و[لعامالخاصيعرفهبينهنستهوزا

منوفاسدهامرجوحها،منالمذاهبراجحلهليينوالعدلالعلم

.الهاديالموفقواللهصحيحها،

ئلىةفا

الكراءحليفيالزكاةإيجابروايهمنيخرج:عقيلابنقال

وتعدتؤجرسلعةوكلللكراءالمعدالعقارفييجبأن.والمواشط

منثبتقدلأنه؛الحليعلىذلاشخرجتوإنما؟قال،للاجارة

فإذا،وجبتللكراءأعدفإذا،الزكاةفيهيجبلاالحلياناصلنا

فيهلج!لاشي؟فىزكاةإيجابينشىروللكراءالإعدادانئبت

ينشىمح!الزكاكلفيهاتجمبلاالتيالعروضجحيعفيكان،الزكاة

.الزكاةإيجاب

وع!نهما،بجنسهماالزكاةتجبعينانوالفضةالذهبأنيوضحه

ب()قما/263غلبتوالانتفاعوالزينةللباسوالاعدادالصناعةإنثم

علىفغلبللكراء،الإعدادجاءثم،عينهفىالزكاةإسقاطعلى

إسقاطعلىقويمحاأقوىفصار،الزكاةايجابوأنشأالاسخ!عمال

)1(

قالت:انهاالححرمةلباسفيعنها-الله-رضيعائشةعنصخماوكذا

)5/47(.:البيهقيأخرجه."..شاءتإذوجههاعلىالثوب"تسدل

)!/891(.":السننتهذيب9و)5/155(،الحغني!:داةانظر
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الاالتيوالحيوانوالأوانيالعقا!فيالزكاةيوجبانفأولى،الزكاة

.زكاةللكراءالاعدادفيهاينشىءان)1"جنسهافيركاة

فائدة

يديهبينقالحاكماأنفتوىجاءت:عقيلا(18)!/هابنقال

إنهوتقول:لهفقال،العربإلىئعثأ2"محمذاأنننكرلا:يهودي

أسلم.قدأنهجماعةفأفتى؟نعم:فقال؟بالحقجاء

طائفةقول"العربإلىبعث"إنه:قولهانألاشك:وكتبت

قىابهماإلىيرجع؟"بالحقجاءانه"وأعتقد:هذابعدوقوله،منهم

هذا،إلىكلامهيعودأناحتملفإذا،العربإلىرسولأجاءانهمن

اوالشاسي)؟".إلكيا)3(بذلكوكتب،مححملبأميرديخهمنيخوجلم

فائدة

واستوىنا!مركبهمفيأثقيإذا)ماممحالةفيعقيلابنقال

والتفصيلالتقسيمانواعلموا:قال.روايتانفيه(عدهمالأمران

خارجإلىيتحركبالطبعفالإنسانمستهفإنالجسد؟النارتمسلمما

علىالحسويغلب؟المحسمنالهربالحيوانطبعلأنمنها؛

ليسوالبحر،بالحسلهدافعةالنارفتصير4العاقبةفيوالنظرالتامل

)2(

)3(

)4(

إنمالما.لا)ع،ة

".اللهإردسول(:و)ظ"رسول،،)ع(!وفي،والمطبوعات)ق(فيكذا

الثافعهئمةاحد،الهرالمىالطبريالحسنابومححدبنعليهو:إلكيا

)91/035(.!السير":)405(.ت

)1557(.تالافعيةشيخ،الحركيبكرأبواححدابنمححدهو:الئاشي

393(01)91/:إالسيري!
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علىيغلبوالح!حن،معلومةوالمضرةالغر!الكن،لهأذاهمحسوسا

العلم.

نصبتقدالذيللإنسانوالوخزالضربمنيشاهذماهذايبين

إلىيتقدمفإنهفيها،ليلقىبئرلهحفرأوعليها،ليصلبخشبهله

)1(بالسنانوالوخزبمح!حى،ليسفيهاالضر!لانوالبئر؛الخشبة

ذلكتعلماناردتهـاذا،واقعناجشإضرا!فهومحمسوالضرب

الأمرانعندهتكافأإذا،التحركعنوجنوحطالحيوقوفإلىفانظر

والعلم.الحسفي

لاوهو،عميقجما!نهيرحرفعلىسبععليههجمإنسان:بيانه

لاجلنفسهرامياالماءنحويتحركمحالةلافإنه،السباحةيحسن

سبع،وجههقبلمنعليههجمفلو،عليهوهجومهلهالسبعإلجاء

لم،عليهالهجومفيمتساويادنوهمااخر،سبعوداءهفإذ]فالتفت

مستسلمايقففإنه،المكروهات)2(وتوازت،مهربللطبعيبى

الميزاذ.كفهتكافؤوكذلكللبلاء،صامدا

عقلهكانفلووالا،والذهئرالوهمجهةمنصحيحهذا:قلت

وكحيرا4والمعلومالححسوس:الامرانعند"لتكافأمعه،حاضرا

،والمعلومالححسوس)3(عندهفيتكافا"ذاكإذعقلهالرجليحضرما

ويحكما()ق/264نفسط،علىيعينولافط،لهصنعلالحافيستسلم

ئعنولمقتل،مناجرلهكانصبرإنانهويعلئم،حمسهعلىعقله

لى.ذنسالإبا"ة(ظ)(1)

-"رشتوتوا":لمطبوعةوا،"رتوتوا9:(أق(2)

."ذلأم!اا"؟دةزيا()ع3()
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علىالأجرهذامنيكنلم،الهلاكفيانفحهألمىوإن،نفحهعلى

حمدتصورإذابل،بالثواب)1"الايماناذلكيستلزمولابل،يقين

لائدمماهرئاالهلاكفينفسهبإلقاءجزعهوعدمصبرهعلىلهالناس

يقدمالعقلفمحكماجلا،لهوانفع،عاقبةاحمدالصبوراىمنهله

الطباعفليست،الخلفإلىالتلفمنيهربالحححنومحكمالصبر،

أعلم.والله،مخكافـةهذافي

ئكةفا

تعالى:اللهكتببعض!فيقرات:قالالاحبار)2"كعبعنيذكر

المحبةان:معناه:عقيلابنقال()3(،الحكمعينتفقا)الهدية

يمنعه،الصهديإلىوصيلهبها،بالظفروفرحه،إلبهللمهدىالحاصلة

انهاعلىالد[لةوافعالهالحهديباطلمعرفةإلىاالنظرتحديقمن

هذا،إليهيهدلممنإلىبهاينظربعينافعالهفيينظرفلا،مبطل

كلامه.معنى

"مسنده(")4"؟فيأحعدرواهالذيالمرفوغالحديثوشاهده:قلت

،المهديمحبةلهاوجبتإذافالهديه.ويصئم")!"يعميالشيء"حث!

اذنه.واصمت،الحقعينففقأت

)2(

)3(

)4<

."للإيحاذ!:()ظ

01()قمك

.(1/04"):او!المبدع،393()6/:!"الفروع:انظر

(/5491)0

وابن31/157(،!ألادبخ":فيوالبخاري)0513(،رقمداودأبووأخرجه

فيهوالحديث-كهاللهرضي-الد!داءابيحديثمنوغيرهم21/93(:عدي

181(.)ص/ة"الحةالمقاصد9:انطر.ضعف
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فائدة

)رشوة:اقساماربعةالقضاةيأخذهاالتيالأموال:عقيلابنقال

ورزدق(.واجرةوهدتة

بغيراحدهماإلىليميلرشوطما:ضربانوهي،حرالمفالرشو!ما:

.اثمانوهما،والمعطيالاخذعلىحرام،فعطلعنحرابطفهذه،حق

،ونحوهدينمنالمعطيحقواستيفاءبالحقليحكمئعطاهاو!سوة

كجعلفهيللاستنقاذ،لأنها؛المعطيدوذالحاكمعلىحرامفهي

الخصومة.في)1(الوكالةواجرة،الآبق

استدامتها،تحرمفلاالولايةقبلكانتهدية:فضربان:الهديةوأما

الهديهوهيمكروهة:ضربانوهي،الولايةبعدإلاتكنلموهدية

حوامفهي،حكومةلهاتجهتقدممنوهطبة،لهحكومة،ممنإليه

.والمهديالحاكمب،)ظ/185على

،الحالبيتمنالإماممنرزقللحاكمكانفإن:الاجرةوأما

/لأجلالرزقلهاجرىإنحالاثهواحدا؛قولأالاجرةاخذعليهحرم

وإن،الخصومجهةمنالأجرةلأخذوجهفلا،بالحكمالاشخغال

عمللانه؛الإباحة:احدهما:وجهينفعلى؟لهرزقلاالحاكمكان

الحكم،عليهيتعيتنلاالرزقعدممعولانه؛حكصاهلوكحافهومباح

مالم!ياكلاذالحاكم)2(وامينكالوصي،الأجرةاخذمنيمغعفلا

الحاجة+بقدرالجخيم

لهحاجةلاكنياكانفإذ:المالب()ق/؟26بيتمنالررقوأما

)1(

)2*

."لوكلاءا!ة(ظ)

."ملوعالا!(ظ)
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؛يباحانويحتمل،المصالحاهلعلىيضيقلئلايكرهاناحتملإليه

ا.والخراجالزكاةفيكالعاملفصار،1لذلكنفسهبذللانه

تعالىاللهفإن،اليتيموقيئمالزكاةعاملالمسائلاهذهاصل:قلت

ع!ح!والنبي،والغنىالفقرمعيأخذهفهومنها،جزءاالركاةلعاملأباح

هلفينطروامهأبيهبيتفيجلس"هلا:وقال،!الهديةقبولمنا!حه

ب!ففيإليهأهديماانعلىدليلهذاوفيلا؟")1"،أماليهي!دى

ناعلىذلكفيدل،قبولهلهجازالزكاةعلىالعحل!سببهيكنولم

ولايتةتكنولمالخكمقبللهفهديكانمنإليهاهدىإذاالحاكم

قبوئها.فلهالهديةسبب

واباح،الغنىمعبالاستعفافامرهتعالىفالله،1اليتيمناظرماو

علىإباحةاوأ2(تراصل!إماوهوالفقر،إمعبالح!عروفالأكلله

وناظرا،الزكاةعامل:اصلينبينمترددفرعوالحاكم،فيهالخلاف

بهالعامةالصصلحةوحصولإليهالحاجةعموبمإلىنطرفمن،اليتيم

،الزكاةعامليأخذهكماالغنىمعالززقإفيأخذ،الزكاةبعاملالحقه

الحقهلهمبالأحظالرعيةلحعاملةمنتصئاراعحاكونهإلىنظرومن

.تركاسمتغنىدماناخذ،احتاجإن،اليتيمبولي

الخطاببنعمرقال،الراشدينالخلحفتينمذهبوهو،افقهوهذا

إنااليتيموليمنزلةالدهمالمننفسيانزلت"إنيا:عنهاللهرضي

.")3(تركاستغنىوإنا،بالمعروفاكلاحتاج

حمحدابىحديثمن)1832(رقمومسلم)0015(،!قمالبخارياخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-الاعدجمما

."وإما":()ع()2

-ا2(،لأ)3/6"الطبقات،ةفيسعدوابن)6/046(،:شيبةابىابنأخرجه)3(
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جهةمنمستأجرالزكاةعاملأن:الزكاةحاملوبينبينهوالفرق

بعمله،يأخذهيأخذهفماوجمع!ا،لهاالمستحقينامواللجبايةالامام

لإلزاممنتصبفإنهالحاكموأما،أموالهلجبايةالرجليستأجرهكمن

عنمبلغفهو،إليهموتبليغهاواحكامه-تعالى-الرببشرائعالاس

اللهعنوالمبلغ.وقدرتهبولايتهبالالزامالحفتيعنويتحجز5،بفتياادده

منفله!حتاخاكانفانشيئا،عليهميستحقلا،بدينهللامةالملزم

فيمفتفالحاكملوذ،الزكاةوعامللونفهذا،حاجحهيسدماالفيء

عليهتوخهلمنملزم،عندهثبتفيحاشاهاورسولهاللهحكمعنخبره

التنفيذعلىبالمدرةويتميزوالشاهد،المفتيسروطلهفيشترط،الحق

09[،:]الأنعامتجرأ(علتهأسئلكملأ>:قالمنخلافةمنصبفينمهو

الحفقودوذالاذهاذ،فيوجودهمالحقذر)ق/1265(الحكامهمفهؤلاء

ومناهل،للهفان1إليهايأويظلالأ،اللهجعلهمالذين،الاعانفي

0الظمانيرذها

ئلىةفا

امس،انفذهقدانهفحلفكتابا"،لي"انفذ:لاخرإنساذقالإذا

.بيومقبلهأنفذهقدأنهفباذ

لأنبل؛والنسيانالخطألأجللا،يحنثلا:عقيلابنقال

نأبانوإذأ،الطالبمقصودهوالذبدالانفاذفينفسهتصديققصده

المقصود،أوفىحصلقدأنهبانفقد،أمسقبلحصلقدالمقصود

دينارين.اعطاهأنهفبان،ديثارا"أعظيت!دلقد:حلفلوكحا

ابنالحافظصححه،صحتحبسخد-عنهالله-رضيعمرعن4()6/:والججهقي

)2/853(.المفسير":إفيكثيروابن161(،)13/"الف!ح[(:فيحجر
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ئدةفا

؟.الحملئخوىهلعليهافضلي،!الحاملماتتإذا

غيرالحمللأذ؛المراةسوىيذكرلاأذيحخمل:عقحلابنقال

ديته.تجحبالمقتلبولو،عليهيلاعنلاولهذا،متيقن

الحشركينمقابرفيتدفنولا،الارثله4)11يعزأليس:قيلفإذ

امه؟بذكاةويتذكى،نصرانيةكانتإذا

حتى،عنهيورثو،،يعطاهلالأنهالحجةفهوالإرثاما:قيل

ء)2(م!وس-

تلحقهروأالذكاةوحكم،وجودهفلظن:دفنهواما4عنهو!عهيتحمق

وفع.إذا

فائدة

؟-الزيادةلهتحلفهل،ثمنهليزيدعبدهجبإذا

تفريع،فلابالحئلةالعتقفيانسبنمالكواصلاصلناعلىاما

قظعلوكماالزيادرو،تحرملاأنعندهفينبغيبالمثلةيعتقهلممنواما

بقطعها.ثمنهفؤادرائدةإصبغاله

.الزيادةحومتالغناءلأجلقيمتهازادتإذافالمغسنيسةا:قيلفإن

لكيحللا:فيقال،دوامهحالعنهمنهيا()ظ/6"أالغناء:قيل

انقضى،قداثرفهوالخصاءواما،عنهالعوضيؤخذولا،تغنىان

فافترقا.،بدوامهاالنهيئيتعلقولا

."يعول!:)ق((1)

ظ(01و)عفيليست)2(
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ئدةفا

!،1(-
به.يعلملمدينارطرفهوفينصابا،يساويلامنديلاسرثما

فيهذهبمنإناءسرتطفيمناحصدقولطقياس:عقيلابنقالط

ائقصدجعللانه؛يقطعلاههنافكذلك،يقطعلاإثه:قالخمو،

الخمرقصدهيكنلملو:فقالطبالاناء،القطعلاسقاطعلةللخمو

اراقه.

ئدةفا

فسركلطالطرففقطع،والطرفالنفسفيقودآخرعلىلهرجل

بالسراية؟.النفسفيالقودحكميسقطهل،النفسإلى

يأذبالسراية؟للحقمستوفئايكوذاذيحتمل:عقيلابنقال

استيفاؤممما،بهحصلالحقينلاستيفاءصلحوماقتلا،صارقدالقطع

منالمكاتبمقصودبهحصلالكفارةفيعندناالحكاتباعقكحن

التكفير.منالسيدومقصودالعحق

المضطرلكوذ،بذلهعليهوجبقدطعاماالمضطراطعموكحن

بإطعامهونوى،إليهمحتاجغيرالطعامصاحبوكونله،طعاملا

الحقين.بهيتدفعب()ق/265فإنهالكفارة

والتحية.القضاءعننابقضاءفصلىالمسجددخلمنوكذا

نهارفيفقدم،فلانيقدميومصومنذرإذاوكذلك:قلت

.-الخرقيقولعلى-رمضاذ

بمحذوف.ويقدر،فاعلبدونالاصولفيكذا)1(
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طوافاهوواحداطوافاطافالمسجددخلاذاالمحمتغوكذلك

.القدوموطوافالعمرة

طوافاوطاف)1"الوداعوقتإلىالزيارةطوافاخرإذاوكذلك

عنهما.كفاهحداو

فقطعتا،القصاصفاللب،معصومةيداوقطحد!قإذاوكذلكا

وقصاضا.حدايده

الاحتمالعلىوقوعهفائدةويكوذ،موقعهيقعلااذويحتمل:قالى

)2(.الديةيستحقلاانهالأول

علىوقوعهعدمفائدةويكون،أمرينأحدالواجباقلنا:وإن

وإذاعندنا،مضمونةغيزلانهاهدرا؛لسرايةتقعاانالثانيالاحتمالى

بهااالاحتسابفإنقتلأ،بالسرايةمحتسئايكنلم،مضمونةتكنلم

مواقعاتقعلاانهاثبتفإذا،الضمالناحدهولهالواجبالقودعن

الامرين.احدالواجبان:تقولىالتيالروايةعلىالديةلهكاذالقود،

فائدة

نصفعليناجارإذاالتاجرالذميمنيؤخذ:احمدالاماممذهعث

العشر.الحستامنالحربىومنالعشر،

ا.فلأوالا،بهمفعلناهبخاذلكفعلواإن:حنيفةابىومذهب

.الاماموبينبينهمتراضعاوبشرطإلايجوزلا:الشافعيومذهب

)1(

)2(

"01)ق(:"الطلوع
يدهتقطعبل،المذهبعلىيسلمليسالفرع!هذا:نضهتعليق)ع(هاث!في

ااهـ.ا"اليسرىرجلهقطعتقصاصفي[]ويحيخهسمرقإذابل،قصاصا
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عقدلأذالحذاهب)1"؛منالصحيخهووهذا:عقيلابنقال

بالعهدوصبانتهاأموالهمحفظاوجبللحربيوالامانللذمىالذفة

عصمةالمو!بةلذمحهمونقضامئا،ظلمايقعذلكوأخذ،والجزية

ودمائهم.اموالهم

عمر؟بقضيةيصنعما:عليهفأو!د

ويحتمل،هخهمكانلفعلمقابلهذلكفعلانه!حخملةهي:فقال

للمسلمينوحاجة!آها،لمصلحةذلكهحهمقومعلىشرطكانانه

يحتمل،لاواضحبالحكممصرحودليلي:قالذلك،أوجبت

واضح.بدليلالاحمتمالهذاإلىالقصةظاهرفأصرف

فائدة

؟ديباجفيالمهركتبعنسئلت:عقيلابنقال

وهوالحرير،لأجلهاحرمالتيوهي،المباهاةيقصدإنما:فقلت

كمالا،:قلت؟الحجةفيذلكيطعنفهلقالوا:والخيلاء،الكبر

ثابته!2".والحجة،حرامالكتب،مغمصوبةورقةفيكتبلو

.""العذهب:(،ظ(1،

وبينهذابينالفرقعنمذههمقتضىعلى"يئأل:مانصه،ق(ها!فى)2(

بخطبعدهكبثمذلك،ونظائرمغصوبةدارفىوالصلاةمغصوببمالالحج

للعلاة،شرطالبقعةانوهو،الظهيرةشمسمنأوضحالفرق:!اقولمغايو:

المجى،كالحاءالحغصوبلأن،يصحلم!الايصحمباحعلىوقفإنوالحج

تقاسحخىالعكاجلصحةشرطافليستفيهالحهركتابةماو،بهالخطهريجورلا

اهـ."أعلمتعالىواللهمغصوبامهرا...نعم،الحغصوبفيالصلاةعلى

كأنهاالأخيرةوالتعليقةيط!و،لممطموسسطرنحوالنمطمكان:قول

!الحب".صاحبالنجديححيدابنبخط
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ئدةفا

الزنالانبائنين؟اكتيىالاحصانوفي،ا!بعةالزنافيطلب

العللعنتقصرالشروطوإبداء9،شرلاحصالنو،وعلةسبب

بالإقراريكتفىلاولهذاأموجبةوليستمصححةلانها؟والأسباب

الحنفية.وعندعندنا،مرة

فائدة

)ق/11266؛مواريئهمقد!علىيكونانالحشروع:الاولادعطية

الذكربينوالتسوية،الرحمقطيعةإلىيؤديممامنعتعالىاللهلأن

إلىذلكفئفضي،التفضيلمنالشرعوضعهلمامخالفةوالأنثى

التفضيلالاصلحيكنلمفلويمصالحنا،اعلمالشرعولان؛العداوة

امناعظمالمالإلىالذكرحاجةولان؛اشرعهلماوالأنثىالذكربين

افيالذكرمنالنصفعلىالأنثىجعلتعالىالثهولأن؛الأنثىحاجة

تعالىاللهولان؟بالسئةالعقيقةوفي،والدياتأ1(والميراثال!هادات

الأبانالذكرعلمفإذاالنساء،ب()ظ/6"1علىثوامينالرجالجعل

عليها،اللهفضلهبمنوسواهادثهاعطاهاالتيالعطئةإعلىالأنثى!اد

بجنهسوىمنعليهفضلإذاكما،والقطجعةالعداوةإلىذلكافضى

وبينة.

او،ااخيهوبينبينهبالتسويةاللهامرمنيفضلىانبينفرقيفافي

إ؟بينهمابالئقضيلاللهامرمنبينيححعوي

حالالعطيةبناء:وقالالتفضيلدليلعلىعقيلابنواعترض

)ع(.فيلي!ت)1(
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لهباتلهيجوزلاولهذافحه،لاحدحقلاوالمالوالصحةالحياة

صحته،بحالعبرةللأجانبالثالثعلىزادوما،للوارثوالعطايا)1"

تعطىوكذا،الموتعنفضلأ،الموتمرضحالعنلهوقطغا

فيحقلهميكنلم!ان،والأبالابنوجودمعالأخواتالإخوة

فيه،لاحداختيارلاالتحكمسبيلعلىاللهمنعطئةوتلك،الإرث

اختيارهح!ماعلىفكانت،عليهمحجويىغيرمكففمنعظثةوهذه

.عنديالصحيخالقولهووهذا4وتسويةتفضيلمن

امتناعمنسلمهبماباطلةفانهاجذا،ضعيفةالحجةوهذهتقلت

لهيصحوكيف،والاذوثةالذكورةفيالض!ساوينالاولادبينلتفضيل

حسبعلىفجازت،عليهمحجورغيرمكلفمنعطية"إنها:قوله

.؟المتساوينبينالتفضيلفيعليهحجرتقدوانت"اختياره

فائد-)2،

بالسياسة:الشرعيةالسلطنهفيالعملجوازفيجرى)3(:عقيلابنقال

.إماممنهيخلوفلا،الحزمهو

.الشرعوافقماإلاسياسةلا:شادسعيئقال

إلىاقربالناسمعهيكونفعلاكانماالسياسة:عقيلابنقال

بهقيلولا،الرسوليضعهلموانالفساد،عنوابعد،الصلاح

ا[.والعطجاتالهباتله"يجور:)ق(!أ(

فما-)عم!/13:"الحكمية"الطرقفيالمؤلفالفصلهذانقلوقد"،"ممألة:)ق")2(

سبقماوانظر"الفنوذ"،إلىوعزاههنا،مماا!سعهوبماعليهوعلقبعدها(

.)301!/3(

....الحز!هو:فقيل...نزاعأوخلافجرىوالحقصود:4بالاصولكذا)3(
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بهانطقمايخالفلم:اي"الشرعوافقما"الا:بقولكاردتفإن،وحي

وتغليطفغلط)1(-الشرخبهنطقما:اردتهـانفصححح،-الشرع

لااماوالمثلالقتلمنالراشدينالخلفاءامنجربسفقد،للصحابة

المصاحفتحريقإلايكنلمولوب(1)ق/266،بالسننعالميجحاه

:وقالالأخاديدفيعليوتحريق،مصلحةعلىفيهاعتمدوارائاكان

لمحنبراودعوتلا!ياخجسثمنكزاامزاشحاهدثإذاإني
)2،سص،هسصبر

.3حجاجبننصرعمرولمى

ا،صعبومعتركضنكمقاموهو،أقداممزلةموضعهذا.قلت

الفجوراهلوجراواالحقوقوصيعواالحدودفعطلوا،طائفةفيهفرط

وسدوأالعباد،مصالحبهاتقوم،قاصرةالشريعهوجعلواالفساد،على

ابل)4(،المبطلمنالمحقمعرفةطرقمنعديدةطرقاانفحح!معلى

منافاتهامنهمظنا،حقادثةبأنهاغيرهموعلمقطعاعلحهممععطلوها

الشريعة،معرفةفيتقصيرنوعذلكلهمأوجبوالذيا،الشرعلقواعد

ابشيء"إلا!اموهميسخقيملاالناسوان،ذلكالأموولاةراىفلما

)1(

)2(

)3(

الح(

)5(

)ظ(.منسقطتاالشرعبهنطق!اأردتوإن"فصحيح

رقمالبخاريأخرجهاالزنادقةاوللسب!ة-عنهالله-ر!يعليتحريققصة

حديئهفيالمخلصطاهرابوأخرجهالبجتوإنشادالخحريقوقصة)1703(،

روايةفياختلافعلى282(.)12/الاري(:فخح9فيالحافظقالهحمنبسمد

االحصادر.فيالبيت

والخرائطي)3/285(،الطجظتا"ت5فيسعدابنحجاجبنلصرقصةأخرج

!:"الاصابة((صحجح"بسخدةالحافظقال933(،و)ص/337:"القلوبإاعلألفي

/3(.)957

الاطل(لم.من"الحق)ظ(:

"ولالما.:،)ع
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سياسيةقوانينلهمأخدثوا،السريعةمنهؤلاءفهمهماعلىزائد

واحداثالشريعةفياولئكتقصيرمنفتوئد،العالممربهاينتظم

عريض،وفساد،طويلشر=سياستهماوضاعمناحدثوهماهؤلاء

استدراكه.وتعذرالامر،وتفاقم

ورسوله،اللهحكمينافيمامنهفسوغتاخرىطائفةوافرطت

)1(،رسولهبهاللهبعبمامعرفةفيتقصيرهامنأتيتالطائفتينوكلا

العدلوهو،بالقسطالناسليقومكتبهوانزلرئسلهارسلاللهفإن

،العدلأماراتظهرتفإذاوالأرض،السماواتقامتبهالذي

لمتعالىوالله،ودينهاللهشرعفثم،كانطريقبأيوجههولبين

الطرقمنغيرهاونفىشيء،فيوعلاماتهوأدتتهالعدلطوقيحصر

مقصودهانالطرقمنشرعهبمابينبلمنها،اقوىاومثلهاهيالتي

العدلبهااستخرجطريتيفأي4بالقسطالناسوقيامالعدلإقامة

الدين.منفهيوالقسط

مخالفةالعادلةالسياسةإن:تقولفلاله("مخالفة"إنها:يقاللا

اجزائه،منجزءهيبل،بهجاءلماموافمةبل،الححرعبهنطقلما

فقد.حقسرعهيوإنمالمصطلحكم،تبغاسياسةنمميهاونحن

ظهرلما)3"،تهمةفيوعاقب)2(،تهمةفيغ!ي!اللهرسولحب!

)11

)2(

)3(

)ع(.منسقطهناإلى."..الطائفتين"وكلا:قولهمن

(201)4/:والحاكم)1417(،رقموالترمذي)؟363(،رقمداودابواخرجه

قالكماحنحديثوهو،جدهعنابيهعنحكيمبنبهزطريقمنوغيرهم

الحاكم.وصححه،الترمذي

".نعيمة"فى)ق(؟فيووقع

)3/3701(.الحقيقأبيلابنوضربهالزبيرقصةفيتقدم
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سبيلهوختىوخلفهمتهمكلاطلقفمن،المتهمعلىالريبةامارات

سرقاته،وكثرةالبيوتونقبه،الأرضفيبالفسادباشـهارهعلمهمع

الشرعية،للسياسةمخالففقولة؟عدليشاهديإلااخذهلا:وقال

)1"،الغنيمةمنسهحهمن)ق/!126(الغال!الحبيمنعوكذلك

لطئطراخطهوكألثكلهأ2"،متاعهالراشدينالخلفاءوتحريق

فيهيقطعلاماسارقعلىالغرمإضعافهوكذلكالؤكاة)3"،مانع

كاتمعلىالغرماضعافهوكذلك)ظ/1187(الح"..لا-- لحلد!.وعموبط

قزيةوتحريقهالخفار)6(،حانوتعحرتحريقوكذلك(!)الضالة

صء-)7(

عنفيهاحتجبلماوقاصابيبنسعددصروتحريقه،خمو

وكذلك)9"،ونفيهحجاجبننصرراسخلقهوكذلكأ8(،الرعية

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

،8(

"9(

ر!يعمرحديثمن-)1461(رقموالئرمذي2(،الأ)3رقمداودابواخرجه

داود.ابوذلكإلىوأشار،والترمذيالبخاريوضعفه-عنهالله

وهوعنهحا-ألله-رضيعضروابنحديثمن2(الأ)5رقمددأهأبواخرجه

.(1،131")4/:"التلخيص9:وانظر.ضيف

والنسائىة(1لأه)5رقمداودوأبو،2(1600رقم022)33/:احمداخرجه

طريقمنوكيرهم)1/"93،:والحاكم)2266(،رقمخؤيمةوابن)5/!2(،

.جدهممكنابيهعنحكيمبنبهز

اضسائي:وامختصزأ،)9138(رقموالترمذي)0171(،رقمداودابوأخرجه

.الترمذيوحسخه،جدهعنأبيهعنسعيببنعمروطريق!ن86(!"-81/

.-عخهالله!!ي-هريرةأبيحديثم!17،)"أرقمداودأبوأخرجه

فيها.جلدوكادخحرافيهوجدرجلبيتأحمرقعحران7(لا61/.عبدالرراقاخرج

الخمر،فيهايباعقريهحرقعلياأن)2/94("الاقئضاء،؟فىالإسلامشبخذكر

ا.عمرعنأجدهولم

)ص/917،"الؤهد":فىالحصاركوابن093(،رقم4لح)1/8أححد:أخرجه

امخقطع.أنهعير!مح!حوسنده

01قىيباتقدم
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ناالصحابةإلزامهوكذلك.عقالهمصادرتهوكذلك،صمبيغاضربهوص!)1(ص
)2"،يضيعوهفلابالقرآنالناسليشتخلاللهرسولعنالحديثيقلوا

يومإلىسنةفصارتالأمهبهاساسالتيال!ياسةمنذلككيرإلى

خالفها.منخالفهاوإن،القيامة

عثمالتتحريقهذاومنللوطى)3(!الصديقتحريقهذاومن

للناسكعحراختيارهذاومن)4(!قريشللسانالمخالفةللصحف

مالحرالبيتيزالفلااشهره،غيرفيبالحئليعحمرواالإفراد

ءقي)!،
بهاساسواالتيالسياساتمنذلكاضعافاضعافإلى،مقصودا

والسنة.القرانبتأويلوهيالامة

قسممنكتقسيم،وسياسةشريعةإلىالحكمالناسوتقسيم

نوعات:فالحقيقة،باطلتقصيموذلكوحقيقإ،شريع!إلىالطريقة

وحقيقه0قسيمهالاالشريعةلبفهي،صحيححقهيحقيقة

.للهدىالصلالكمضادةللشريعةمضادةفهي،باطلة

الشريعةمنجزءفهي،عادلةسياسةنوعات:السياسةوكذلك

)1(

)21

،3(

)5(

واللالكائي:11/423(،منده":9فيوالبؤار)1/66(،:الدارمىأخرجه

.مشهورةقصةوهى636(،-)4/635

"لحا:فالهريرةأبيعنالزهرجمماع!262()11/"الجامعلما:فيمغحرأخرح

فيالطبرانيوأخرجه."..جم!غاللهرسولعنالرواية"أقثوا:قالعمرولي

553(،أصلم:لماالفاصل!الححدبفيوالرا!هرمزي،326()2/:"الأوسطلا

.كيرةالحعنىهذافيعمرع!والروايات

232(.)8/:البيهقياخرجه

وكيره.(لح)879رقمالبخا!ياخرجه

1222(.و)1221رقممحلمأخرجه
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)9(1للشريعةمضادةفهيباطلةوسياسةاقسيمها.لااقسامهامنوقسئم

-للعدلالطلممضادة

الشرعإلىالدينفيالكلامبعضالناستقسيمهذا:ونطير

بهجاءمايوافققسئم:قسحانالمعقولبل،باطلتقسيمهووالعقل

وقسم،بهجاءماقسيملا،ونصوصهكلامه4معقوفهو،الرسول

يظنباطلةوشباخيالاتهووإنمابحعقول،ليسفذلك،يخالفه

.وشبهاتخيالاتهيوانحا،معفولاتانهاصاحبها

،النصوصمعقولطهوالصحيحفالقياس،وإلشرعالقياسوكذلك

.للشرعفضادللنصوصالمخالفالباطلوالقياس

مبنيواصله،وغحوهمالانبياءورصلةبينمافرقهوالفصلفهذا

يحتاجاماكلإلى،بالستةغغبالنبيرسالهعموموهوواحد،حرفيعلى

فياصلاحهمبهاالتيواعمالهموعلومهممعارفهمفيالعبادإليه

حاجتثا!انما،البتةسواهاحدالىحاجةلاانهوا،ومعادهممعاشهم

يرسخلمقلبهفيهذايسحمرلمفمنبه،اجاءماعنهيبلغنامنإلى

ذلك،فيرسالتهبعحومالايحانيجببل،بالرسولالإيحانفيقدمه

ب()ق/267،المكلفينإلىبالنسبةرسالتهبعمومالايحانيجسبكما

حقايخرجلأفكذلكالبئةرسالتهعنالئاسمناحايخرجلافكما

حاجةلاالذيالكافيهوبهجاءفما،بهجاءعماوالعحلالعلممن

معرفتهمننصيبهقلمنغيوهإلىيحتساجوإنحا،سواهإلىبالامة

توفيفقدوإلاحاجف،تكونذلكمننصيبهقلةفبحسب،وفهيه

للأمةذكوو!دإلاالسحاءفيج!ناححهيقلبطائروما)2"!ح!اللهر!مول

)ق(.منساقطهاإلىا"...الضلال!كمضادة:قهسلهمن)1(

منإ.لاوما)ظ(ة)2(
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الحماعوادابالئختىآدابخى،شييمكلوعفمهم)1"،" علحا-محه
والخزول،والركوب،والشربوالاكلوالقعود،والقيام،والنوم

القيامةويوموالنار،والجنة،والملائكةوالكرسيئالعرشلهمووصف

اتمومعبودهمبرئهموعرفهمعين،رأيكانهم)2(حتى،فيهوما

ونعوتكمالهصفاتمنلهموصفهبمايرونهكأنهمحتى،تعريف

كأنهمحخى،معهملهمجرىوماوأممهمالانبياءوعرفهم،جلاله

لمماوجليلها،دقيقهاوالشر،الخيرطرقمنوعرفهم،بينهمكانوا

قبله.لأمتهنبييعرفه

وما،البرزخفيبعدهيكونوماالحوتاحوالمنوعرفهم

حتىذلكلهمجلىماوالبدنللروحوالعذابالنعيممنفيهيحصل

يعايخوه.كأنهم

جميععلىوالردوالمعادوالنبوةالخوحيدادلةمنعزفهموكذلك

احل!كلامإلىحاجةعرفهلمنليسما،والضلالالكفراهلطوائف

البئة.الناسمن

به،الظفروفىقالعدوولقاءالحروبمكايدمنعرفهموكذلك

ابدا.عدولهميقملموفعلوهعلموهلوما

ومامخهايأتيهمالتىوطرقهإبليسمكائدأ3(منعزفهموكذلك

عليه0مزيدلاماشرهبهيدفعونوما،ومكرهكيدهمنبهيحترزون

من)1928(رقمومملم41066(،!فمالجخارياخرجهحديثفيهذاجاء)1(

-.عنهالله-!ضيحذيفةحديث

"كانه".أط(:)2،

)ظ(.منساقطهماإلى"...ولقاء"الحروب:فولهمن)3(
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دنياهملهملاستقامتفعلوهلوماإلىمعاشهمفيارشدهموكذلك

استقامة.اعظم

يجعلولم،بحذافيرهوالاخرةالدنيابخيرفجاءهم،وبالجحلة

فلم،الخبوديوانبهالدهخغولهذا.سواهاحدإلىحاجةبهمالله

ذأيظنفكيف،سواهعمنبهالا؟مةلاستغناءرسولأ،يعدهيجعل

إلىااوعنها،خارجةسياسةإلىمحتاجةالمكصلةالكاملةشريعته

خارجمعقولإلىأوعنها،خارجقياسإلىأوعنها،خا!جةحقيقة

عنها؟

آخررسولإلىحاجطبالناسانظنكمنفهوذلكظنفحن

ذلك.ظنمنعلىب()ظ/لا"1يهجاءماخفاءكلههذاوسبب.بعده

إتلمجهؤيتكال!تفعلتكأنزقاأناأولؤيتهفهض>:تعالىقال

51[،:]العحكبوت<يؤموتأ(268)ق/لقؤميوذتحرممطلرضةلائثلىت

وبثركطورحمحنوهديشى:لكل!ظآدسفأعلرن>وفثلا:وقال

لل!!ئهدىلقر!اقهذاإق>:وقال98[،:ا]الخل<خهلاشلم!لمذ

ربكتمم!موعظهتيمجاقذألناسيايها>:وقال9[،]الإسراء:(أقوم

وكيف!![،:]يونس<%ةلفؤمنينولرحمهوهد!ألصهدور!تلماوشفآ!ه

محتاجوذالناسمامعشاربعشريفيلاكتابالصدورفيمايشفي

الباطل.زعحهمعلىإليه

القوالنهذهوضعقبلوالتابعونالصحابةكاذكيفالعجح!ويالده

مهتدينكانوااهل)1(والاقوال؟والمقاييحرالاراءاهذهواستخراج

اعلماالمتأخووذجاءحخىذلك؟!خلافعلىكانواامبالنصوصى

.بالأصولكذأ)1(
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حياء،اوعقل)1"منرمقبهمنيظتهلاماهذا،مخهمواهد!،مخهم

واحاديثالكخابفيفهفااوتيمنولكن؛الخذلانمنباددهنعوذ

الفهم،مناوتيهمابح!سبغيرهماعنبهماالصتغنى!2(لمج!يلاالرسول

الفصلوهذا،العظيمالفضلذووادلهكليشاء،منيؤتيهاللهفضلوذلك

ئشيرلفظاتهذهولكناسفار،عدةمنهلقامينجغي)3(كمابسطلو

وراءها.ماإل!

ئدةفا

ذإ؟والمجبوبينبالخصيانالنساءخلرةيحرم:عقيلابنقال

لامكانذلكيحنعولا،ضعفهاوالعضوعدمفيهمتجد)؟(ماغاية

قرعيقرخوالخصي.والاعتناقواللمسالقلةمنبحمهمالامشمخاع

حبفيهنعرضلوالخساءانومعلولم،يساخبوالمجبوب،الفحل

فيهومنخلوةنمنعانفأولى،ببعضبعضهنخلوةمنعناالسحاق

للثساء.شهوتهعلىالأصل

فائدة

الجنةبعضحكدخلقد:لهفقالبطفلةرجلاالعلماءبعضعزى

عنها."بقثت!)تتخلفلاانفاجتهد

نانشكلموإنفإنافيها،ماالشهادةهذهجواروفي:كلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

9(.)3/لأ:"السعادةدار"مف!اجفيأيضاالحعيرهذاالقيمابنأستعيل

"استغخاه،.و)ع(ةاستغخاءه،،"علم)ق(:

)ق(.في"كمايخجغيإليست

"تجدد"ا.ظ(تو)ق

"نفسك".)ق(.
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لعحومنشهدكمافيها،انهلمعينينشهذلا،الجنةفيالمؤمنيناطفال

ا.النصلهشهدمنسوىلمعينبهانشهدولا،بالجثةالصؤمنين

الأنصارمنللطفلىشهدتوقد،عائشةاحديثيحصلهداوعلى

.")أ"؟يدريك"وماع!:النبيلهافقال.الجنةعصافجرمنعصفوربأنه

دخلالمعؤىبعضانيدريكوما:المعؤىالهذانقولوهكذا

لبالغين،والأطفالفيوالمطلقالمعئنبينالفوقال!ألةوسر؟االجنة

اعلم.وألله

ئدةفا

صحف:اي")2"،الصحف"وطويت:الجمعةحديثفيقوله

الفرضلانب،)ق/268تطوىلافإنهاالفرضصحف!فأما،الففمل

ذلك.بعديسقط

فائدة

سقطتئمذبحها،إذاوالشاة،اوجبهإذالصيدفياححدعن

روايتين.على؟تباحهلماءفي

بهويرمونالدجاجيذبحونالسوائينهؤلاءعنبعفاصحابناوسمل

وصحح،الروايتينهاتينعلىفخرجه؛يضطربوهوالسمط)3"ماء!ي

.الحياةحكملهليصالاضطرابذلكلأذ:قالالإباحة

)21

)31

.-عخهااللهرصي-عائشةحديثص!بنحوه)2662(،رقممسلمخرجه

رضى-هريرةأبىحديثمن1085(رقمومسلم929(،ا1رقمالبخاريأخرجه

ا-.عنهالله

322(1.الا/:"اللسانا.الحاربالحاءألحذبوحةالشاةصو!ينزعان:التفطاصل
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ئلىةفا

أدلهبأن:العبادةلنوافلالتخليعلىالنكاجتفضيلعلىاسحدل

>ولقدأذسقارس!لأمن:فسقال،ورساهلانبيائهالنكاجاختاروجلعر

وجعل>:ادمحقفيوقال38[][درحد:<أذؤجاوذرقهالتموجعلنالمحلك

عشركليمهزمنمنقتطعو918[:]الاعراف(إليهاليحتعكنمنهازوجها

العشرالسنينهذهمقدارومعلوم،الزوجةمهرالغنمرعايةفيسنين

.العباداتنوافلفي

بلالنكاجتركلهيخترفلمالاشياءأفضل!ع!محمدلنبيهختارو

هديه.فوقهديولا،فوقهنفعابتسعروجه

بأمته.المباهاةيوم!ب!النبيسرورإلافيهيكنلمولو

بموته.عملهينقطعلاانهبصددنهإلافيهيكنلمولو

بالوحدانيةدلهيشهدمنضلبهمنيخرجانهإلافيهيكنلمولو

بالرسالة.ولرسوله

الىالتفاتهعنفرجههـإحصاذ،بصوهغضإلافيهيكنلمولو

الله.حشمما

قضاءعلىوم!يحيبه،بهاللهيعفهاامراةتحصينإلافيهيكنلمولو

تتزايد.حسناتهوصحائفلذاتهفيفهوووطرها،وطره

وكسوتهاامراتهعلىنفقتهمنعليه!يلعمابماإلافيهيكنلمولو

فيها.إلىاللقمةورفعومسكخها

.الاسلاماعداءوغيظواهلهالإسلامتكحيزإلافيهيكنلمولو
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تحصللاالتيالعباداتمنعليهيخرتبطماإ،فحهيكنلمولو

للئواحطل.للمخطحلي

تعلقعنلهالصارفهال!ثحهوانيةقوتهتعديلألافحهيكنلمولو

ومجاهدتهابالنطهوةالقلبتعلقفإذ،ودنياهدينهفيلهأنفعهوبماقلبه

إلىانصرفتمتىالهمةفإن،لهانفعهويما)1"تعلقهعنتصدهعليها

.كيرهعنانصرفتلسي؟

إليهنواحسنعليهنصبرإذالبنايطلعرضهالاإفيهيكنلمولو

أ.النارمنستزالهكن

أدئححطهالطحنثيبلطحالمفرطينلهقدمإذاأنهإلافيهيحدنلمولو

لجنة.بهماالله

الطحديثفيا()ظ/188فإنلهاللهعوذاستجلايهإلافيهيكنلمولو

والمكاتب.العفافئريذالناكح:عوئهماللهعلىحق"ثلاثة:المرفوع

والحجاهحطإ()2(.0الأدأءيريذ

فاحطحطة

الصلاتينبينالجفعيأن:الجماعةوجوبعلحطأ(!حط/926استدل

اقدالصلاتينإحدىاذمع،الجماعةإتطحصيللاجلالمطرفيشرح

واجبهبالجماعةتكنلمفلو،واجحطوالوقحخ،1الوقتخارجوقعت

الواجبهلوقتلهاتركلما

)1!

)2(

اقلجهدا.أتعلق1)ق(ت

رفمماجهوابن)1655(رقموالرمذي7416،،رقم121937/أحصدأخرجه

.-كهاللهرضي-هريرةابىحديثمن61()6/:والنسائي)2518(،

+16(،)2/:والحاكم)9/933(،"الإحساذ(":حباذأبنصححهوالحديث

.والبغويالرمذيوحسنه
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لغيربل،الواجصلغيريسقطقدالواجببأذ.ذلكضعلىاعحر

ويسقط،والحجارةالفرجةلسفريسقطالصلاةشطرفإذ،المستحب

مباخا.يكونانوغايئه،الخفلبسلأجلالرجلينغسل

يسقطفلم،ركعتينالمسافرفرضفإنفاسد؟الاعتراضوهذا

الواجبسقوطفيمحذورلافإنهوايضا،الواجبلغرالواجب

فييراعىأنالمستحيلهـانصا،ذلكفيالكلاموليس،المباحلأجل

لناعهدلاالذيهوفهذا،الواجبفواتيتضمنمستحبامرالعبادة

غسلسقوطعنالجوابخرجوبذلكالبئة،بمثلهالشويعةفي

الخف.لأجلال!جلين

الخوفصلاةفيبهاأمرتعالىاللهبأنوجوبها:علىواستدل

واحتمالغيرها،فييسقطلاماوسقوط،التخفيفمحلهيالتي

الصقيم؟!الامنبصلاةالظنفماغيرها،فييحتمللاما

،الخوفصلاةفيالاجتماعالمقصودبأن:ذلكعلىفاعترض

دينهم،شعار)1"وتعظيمطاعتهموإظهارالمسلصيناجتماعفقصد

للعدويظهروااذالمقصودفكانغ!و،النبيمعكانواحيثولاسيما

الخوفحالفيإنهمححىلشأفه،وتعظيمهمله،المسلمينطاعة

يفارقونهولاعنهيتفرقونولايتبعونهاحدمعاحديبقىلاالذي

بنعروةقالحتىمعهالقضاءعمرةفيلهمجرىكماوهذا،بحال

يعطمهملكاارفلم-وقيصركسرى-الملوكعلىوفدتلقد:مسعود

2".أصحابهولمحمدايعظممااصحابه

."ئ!شعاا01()ع(1لي

قصةفى-عهالله-رضيالمنورحديثمن)4916(!قمالبخا!ياخرجه21(

الحديبية.
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يبلاالذيالحطرعندتسقطالجماعةرايناأنا:هذاعلىيدلوالذي

رحالكلم(")!"،فيصلوا"ألا:يناديع!ح!اللهرسولمناديفكان،النعال

الجماعةدسوذمعالتنور،فيالذيالخبرسافوات)2"بخشيةتسقطوالجمعة

عذرأذومعلوم.يوسذيهغريممصادفةخشيةوتسقطفيها،اشرطا

شعارهافأفحمهذاومع،كلههذامناسعطمالكفارومواقفة)3(الحرب

ذكرنا.ماالمقصوداسنعلىفدلس،الحالتلكفي

مقصودإلىمضمومأيضامقصودهذااذننكرلاونحن:قلت

اسمزاهذاكانإذابل،الجحاعةوجوبوبينبينهمنافاةفلا،الجحاعة

تلكب(أق/926فيالجس!اعةوجوبعلىالدلائلادلمنفهومطلوبا

الصلاةفىالمسلميناجتماعفيايضااممصودهذاانومع،الحال

دوامهايشترطلالأجلهاشرعتالتيالعباداتوساسباب،إمامهموراء

زالتاوإن،وتدومتسحمرالعباداتتلكبلس،العباداتتلكثبوتفي

الصفابينوالسعيالطواففيكالرملوهذامشروعيحها.اسبال!

.والمروة

العمرة،إلىالحجبفسخالامراحاديشسعلىاعتراضهمهذاونظير

للكفار.مخالفةسالحجاشهرفيالعمرةبجوازالإعلامبهاالمقصودبأد

فإن،مشروعيتهودواماستحبابهعلىالدلائلأدلمنوهدا.لهمفقيل

إلىااالم!روعيةدائمفإنهالكفارلمخالفةاقصذاالمناسكمنشرعها

وكانوابهاووقفخالفهم!النبيسفإن،بعرفةاكالوقوف.القجامةيوم

)11

)21

)3(

رضي-حممرابنحديثم!)796(!فمومسلم6321(،ارقمالبخاريأخرجه

عنهحا-.الله

ا"بفوات".أع(ة

لا.قمتهوموا9:()ع
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وكالذفع")1(،المشركينهديهدينا"خالف؟فقال؟بمزدلفةيقفون

حتىمخهايدفعونلاكانوافإنهم،الشمسطلوعقبلمزدلفةمن

وهذه،القيامةيومإلىسخةوصارتمخالفتهمفقصد،الشمستشرق

فيالاسبابلهذهالمشروعةالاحكامان:الشرععد1قومنقاعد؟

منذكرتمماكانفلو؟الأسبابتلكقيامثبوتهافييشترطلاالأصل

الواقع،هوالوفصلاةفيبهامأمورأالجماعةكونفيالأسباب

هذاوفتح،الأسبابتلكزوالعندبهاالأمرسقوطمخهيلزملم

باطل.وذلك،السشنمنكثييرإسقاطإلىيفضيالباب

)2(فائدة

حررإذا،أفضلفاطمةاوفاطمةمنأفضلعائشةكونفيالخلاف

يستقيم.لا)3(التفصيلبدونفالتفضيلوفاقا،صارالتفضيلمحل

عليهيطلعلاأمرفذلك؛اللهعخدالثوابكحرةبالفضلاريدفإن

اعمالبمجردلاالقلوبأعمالتفاضحلىبحسبيلانهيالخص؟إلا

والآخر،بجوارحهعملأاكزاحدهماعاملينمنوكم،الجوارح

الجنة.فيمخهدرجةارفع

اعلمعائئمةأنريبفلا؟بالعلمالتفضيلبالتفضيلأريدوان

إليهاواحتاجغيرها،ئؤذمالمالعلممنالأمةإلىوادت،للأمةوانفع

وعامخها.الأفةخاصى

-!ضىعائشةحديثمن19121(رقمومسلم16651(،رقمالخاريآخرجه11(

عخ!ا-.الله

"مسالة".أف(ة)2(

)ظ(.منسقطتلاالتفصيلبدونفالتفضيلوفاقا،صار9)3(
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فلا؛النسبطب()ظ/"1وجلالةالأصلشرفبالتفضيلاريدوإدت

صلماختصاوذلك!والنبيمنبضعةفإنها،افضلفاطمةانرلمجما

إخوتها.غيزفيهيشركها

أأ".الأمةنساءسيدةففاطعة،1السيادةاريدوإدت

واسبابه؛الفضلأ(2لأ0)ق/ومواد)3(التفضيلوجوهئبتت)2"وإذا

يفصللمالتفضيلفيتكفمإذاالناسواكثر،وعدلبعلمالكلائمصار

ذلكإلىانضافوإن،الحقفيبخسبينها،يوإزنولمالفضلجهات

والظلم-بالجهللمجلمئفضلهلمنوهوئلعصبنوغ

مسائلمنعديدةمسائلعنيم!يهابنالإسلامشيخسئلوقد

الشافي:بالتفصيلفيهافأجابالتفضيلى

واالصابرالفقيرعلىالشاكرالغنيتفضيلعنسـلانهفمنهات

تعالى،ددهاتقاهماأفضلهما:فقالالصدوريشفيبحافأجابط7بالعكس

)؟(.الدرجةفياستوياالتموىفياستويافإن

أيهمارمضانمنالأواخروالعشرالحجةديعشرعنسحلانه:ومتها

،رمضانمنالعشراياممنافصلالحجةذيعشرايام:فقال؟افصل

الحجة.ذيعسرلياليمنافضلرمضانمنالاواخرالعشووليالي

)2(

)3(

)4(

رضي-عائسخةحديثمن)0245(رقمومسلم)3624(،رقمالبخا!جممااخرجه

عشها-.ألئه

"لجينت")ق(:

!مواردا.و)ظ(:ق(،و)عفيكذا

591(،21122،)11/"الماوى(":فيالصسألةهذهعلىالإسلامشجختكلم

"الجامعانظر،مؤلفاتهضينرش!قابنذكرهمفرد،مصحففيهاولهوكيرها،

ا)ص/924(.ألاسلام((:شيخلسيرة
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فإنهكافتا،شافيئاوجدهالجوابهذااللبيبالفاضلتأملوإذا

")1"الحجةذيعشرأئاممناللهال!أحبفيهاالععلاياممفى"ليس

رمضاذعحرليالىوأما.الترويةويومالنحرويومعرفةيوموفيهما

ليلةوفيهاكلها)2"،جييهاغ!اللهرسولكانالتيالإحياءلياليفهي

نأيحكنهلمالتفصيلهذابغيرأجابفمنشهر،الفمنخير

صحيحإ)".بحجة)3"يدلى

أي!ماجمججوبالنجيالإسراءوليلةالقدرليلةعنسئلأنهومنها:

أفضل؟

القدروليلةغ!ي!النجيحقفيافضلالاسراءليلةبأن:فاجاب

المعراجليلةبهاختصالذيغ!النييفحط،الامةإلىبالنسبةأفضل

اكملالقدرليلةمنالأمةوحطالقدر،ليلةمنحطهمناكملمنها

لكن؛حظأعطمفيهالهمكانوإذلحالمعراجليلةمنحظهممن

-(!ح!)بهاسريلمنف!هاحصلتإنماالعلياوالرتبةوالسرفالفضل

)6"؟افضلأيهماالنحرويومالجمعةيومعنسئلأنه:ومنها

أيامافضلالنحرويوم،الاسبوعايامأفضلالجمعةيوم:فقال

لاالذيالاعتراضمنصاحبهيلملاالجوابهذاويخر،العام

،1(

)2(

)3(

)6(

)969(.!قم-حمعهمااللهرضي-عباسابنعنالبخا!يأخرجه

-!ضيعاششةحديثمن11741(!قمومسلم)2402(،رقمالبخارياخرجه

عمها-.الله

"يدل".ظ(:و)ق

هنا.منمحعولوهو)25/لأ"2(إ:"الفتاوىانظر

57(.1/).الحعاددا!!اد:وانظرها،منمنقولوهو6"2()25/:""الفخاوىانظر

.()عمنلاأفضلأيهحا"
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،1(.--
01ء-!يد!عه

ا؟افضلايهما،المؤمنينافيوعائشةخ!يجةعنسئل)2(أنه:ومنها

ونصرها،الاسلامأولفيوتأئيرهاخديجةسبقبأن:فأجاب

المؤمنين،امهاتمنغيرهاولاعائشةفيهتحشركهالم،الدينفيوقيامها

الأمه4إلىوتبليخهالدينوححلالاص!لام،اخرفيعائشةوتأثير

بهاتميزتمحاغيرهاولاخديجةفيهتشركهالمماالعلممنوإدراكها

التفضيلمنبغيرهأجبت)3(إذاالذيالجواباهذافتأملغيرها،عن

الحعارضة)؟(!منتتخلصلممطلفا

ا؟افضلايهماوالملائكةآدمبنيصالحيعنسئلانه:ومثها

النهاية،ب(027)!/كعالباعتبارافضلالبشرصالحيبأن:فأجاب

الأعلىالرفيقفيالانالملائكةفإن،الدايةباعتبارأفضلوالملائكة

اناريبولا،الربعبادةفيمستغرقونآدمبنويلابسهعمامنزهين

دخولبعدالقعامةيومواماالبشر،احوالمناكملالانالأحوالهذه

"01)الملائكةحالمناكملالبشرصالحيحالفيصيرالجنة

ويصالح،الفريقينادلةوتتفق،التفضيلسزيتبينالمفصيلوبهذا

أسبابايعرفأنالبابهذافيالمتكلمقعلىحقه،علىمنهمكل

928(.-)25/288"الفتاوى"::انظر)1،

)ق(.منهناإلىبكاملهالسابقالسؤالسقط)2(

لا.جئت"لوة)ظ()3،

االفائدةهذهتحمة"يأتيبعد!ا:)ع"وفي493،.)4/393،"الفتاوى":انطر:)4،

ب(.65)ق/اخرإلىالجوابفأخرلى...صالحيعنسئلانهةومنهاةقولهوهو

الحسألة.بهذهخاصةرسالةوهي293(!3-0)4/"ةالفتاوىدااظر:)5(
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والموارنةبعض!،إلىبع!هاونسبةدرجاتها،لماولا،)1"الفضل

اعتبارثم،وقوةكحرةثالثابهقامتمنإلىنسبتهاثمثانئا،بينها

وليستلشخصكحالهيصفةفربرابعا،محلهابخفاوتتفاوتها

بسجاعتهالوليدبنخالدفكمالبسسواها،غيرهكحالبل،لغيرهكمالأ

وتجردهبزهدهذرأبيوكمال.وعلمهبفقههعباسابنوكمال.وحروبه

التفضيل،درجاتفيالمتكئمإليهايضطرمقاماتأربعفهدهالدنيا،عن

علىالأشخاصصتقضيلمناسهلألانواععلىالأنواعوتفضيل

.والغرضالهوىمنوابعدص،الأشمخا

كثيزااذ:وهي،اللهبصرهمنإلالهايخنبهلاخفيهنكخةوههنا

علىولويفضلهبمنوتعلقهنسبتهيستمشوالتفضيلفييتكلمممن

والتعلقالنسبةتلكوتكوذ،وتفضيلهتقريطهفييأخذثمبعد،

الحفضل،محاسنواستقصاء،فيهوالمبالغة،التففحيلعلىلهمهيجة

بالعكس.عليهالحفضلفينطرهويكوذسواها،عماوالإغضاء

غالبهأ(أ)ظ/98رأىالبابهذافيالناسأكحركلامتاملومن

اللهيقبللاالتيوالعدلالعلملطريقةمنافوهذاهذا،منسالمغير

المذاهبأصحابمنكثيرتفضيلهذاومنغيرها،يرضىولاسواها،

سيخه،اوطريقتهأولمذهبهمنهمكل،الشيوخواتباعوالطرائق

كاذفإن،والصناعاتوالحرفوالمدائنوالقبائلالانسافيوكذلك

،اخرىجهةمنعليهخيفوورعهعلمهفييشكلاممنالرجل

غيرهنفععنويغيب،الجهةبخلكالمتعلقونقعهخطهيشهدانهوهو

فيفضل،غبرهبنفععلمهمنإليهأقربلهمشاهانفعهلأذبسواها"

لا.العضيلسر":)قما((1)
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فهذه،سواهعنوغيبتهذلكشهودهباعتبارجهتهمنوحطهنففهكانما

انتفاعهعطمالمخصفتأملهاإذ[،مختصرة)دما/1271(جامعةنكحت

الموفق.والله،ومناظرتهنطرهلهواستقامبها،

فائد-)1،

.)2(؟افضلايهماوالبصرالسمعفىالأنباريوابنقتيبةابناختلف

تعالى:بقولهواحتج،طائفةووافقهالسمعفخيبةابنففضل

يضظرمنومتهم!3يعقلوتلاكانوالحم!لودممتمحأفأنتإلذي!تحع!وذمنومنهم>

3![-ا2!:]يونس(*!لبصروتلاكافواولوالعىتهد!صفانتأللث

النظربذهابيقرنولم،الحقلذهابالسمعبذهابقرنفلما:قال

اففل.السمعانعلىدليلاكانالبصرذهابإلا

وبالبصرافضلالسمعيكونوكيف،غلطهذا:الانباريابنقال

وبه،1الهلاكمنواليعدالخجاةإلىوالقرل!والإديار،الإقباليكون

فصبركريمتيهأذهئت"من:الحديثوفي،شينهوبذهابهالوجهجمال

(")3".الجنهدونثوأب!لهأرضلمواحتسب

السمعمعتعالىاللهنفاهالذيبأنقحيبةابنذكرهعحاواجاب

يردولم،القلوبإبصاراراد)""كأنهإذاليصر،عننفاهالذيبمترلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ق(!مغساقطةبتمامهاالفائدةهذه

فيقخيبةابنكلامو"13(،-)1/123الكتاباولفىالعحألةهذهفيالبحثتقدم

كابهفيلعلهالانبا!يأبىم3وكاص/7(،*القراذدا.مشكل"تاويل:كخابه

"لاريخه":فيالخطيبذكرهقخ!جة("،وابنحاتمأبيعلىالردفي"الحشكل

.تفسيرهفيأو.234(*3/:إ!الإنجاهفيوالففطي184.4)3/

بهذاالرمذيوأخرجه،أنسحديث!ننحوه)5653(!قمالبخارىأخرج

-.عنهالله-رضيهريرةأبيحديثمغ)10!2(رقماللفط

لا.كان9:ظ(و)ع
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فينزلتلأنها"يعقلهالذيهوالقلبيبصرهوالذي،العيونإبصار

ثمصحتهعلىفيقفونغ!النبيكلا،يستمعونكانوااليهودمنقوم

ولؤ>،المعرضين:أي<لغلتس!ممطفانت>:فيهماللهفأنزل،يكذبونه

تهدممصفأن!>(،نقص)1بعين<إلالثينظرفنومئهم-ا-يعقلوتلا؟لؤأ

ولا:قال،<-*!روتلاكافواولو>،لمعرضينا:اي<العمى

تعالى:قولهفيأخبرفقدهنا،البصرعلىالسمعتقديمفيحجة

.[2؟.]هود(لسيمووالبصر،صصوالأغى!آتفريقينأمل!>

سمعمنالسعادةغايةينالبهبأدطالسمعمفضلواواحتحن:قلت

النافعة.العلومحصلتوبهقالوا:.رسولهكلاموسماعاللهكلام

نسبةفلا،والحعقولوالححسوس،والغائبالحاضريدركوبه:قالوأ

علمااقلفاقديكونولهذاقالوا:.السمعمدركإلىالبصرلمدرك

بخلافالكبار،العلماءاحدالبصرفاقديكونقدبلالبصر،فاقدمن

البتة.عالمالجنسهذامنيعهدلمفإنه،السمعصفةفاقد

يكونوهوتعالىالربإلىالنظرالنحيمأفصل:البصرمفضلواقال

فانهيسحع)3"مابخلافط،الغلطيقبللاالبصر)2(يراهوالذيبالبصر،

قالوا:.واكملاتمالبصرفمدرك،والوهموالكذلبالغلطفيهيقع

وذلك؛السمعمحلمنعجاثبواعظمواكملاحسنفححلهوايضا

وفضله.لشرفه

فمزية،مزيةلهوالبصرمزئةلهالسمعأنوالتحقيق!حيخنا:قال

فالسمع،وتمامهالادراككحالالبصرومزيه،والثمولالعمومالمحع

)1()ع(:"نقصان!.

البصيرلما.):()ع2()

.!السحعإ:()ع)3(
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إدراكهاشمولجهةمنافضلفهذا،واكملاتموالبصر،واشملاعم

)1(.وتمامهإدراكهكمالجهةإمنفضلوهذ،وعمومه

فائدة

المثل،مهرواستحقتالنكاحصحخنزيراوخمبرعلىتزوجهاإذا

شعيحاعليهتستحقولم،الخلعصحخنزيراوخمرعلىخالعهاولو

الحضعان:الأصحاببعضعندبينهماوالفر!،القوليناحدفي

اما،ملكهعنخروجهفييحمومولاالزوجملكإلىدخولهفيمتموم

،بالدخولالمهراستقرارمن؛بهالمقوماتاحكامفلتعلقداخلالقومه

(بأظ/918الصغيرابنهالأبيزوجولهذا،لمثحبهةبوطءالمهرووجوب

الابنانإلأبينهمافرقولامالها،منبشيءالصغيرةابنتهيخلعولا

قيمةلامامقابلةفيلهامااخرجوالبنت،قيمةلهما!لكهفيحصل

متقوما،الزوجملكمنالبضعخروجكانولواليها،خروجهفيله

يمتن.لاوذلك،قيمةلهمافيلهامابذلقدلكان

الثلث،منيعخبرلمموتهمرضفيزوجتهاطلقلوانهعليهويدل

فياخالعهالووايضا،الث!ثمنلاعتبرقيمةالبضعلخروجكانولو

متقؤفاخروجهكانولوالخلغ،صعحمثلهامهرب!ونموتهمرض!

منمحسوبةمحاباةفانهئمنها،يدونسلعهباعلومابصثابةلكان

والعئتاالايلاءفيالقاضيعليهيطلقنهأيضاعليهويدل،التالث

بمتقومالشريعهفيلناعهدولامجانا،ذلكوكيربالنفقةوالإعسار

كانلوانه:عليهويدلعوض،بغيرقهؤامالكهملكمنيخرج

امنابشيءالصغيرةابنتهعنيخرجهاذللأبلجازقيمةلخروجه

69(.)ص/المنطق!ين":علىوأالرد325،،)7/الحعارض":"درء:انظر)1،
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بمالها)1(.غيرهاوعقارالهايشتريكمامالها،

جدا،القولهذايضعفتيميةابنالعباسابوشيخناوكاذ:قلت

بالقرآن)2(،عليهويحتج،متقومملكهمنالبضعخروجانإلىويذهسب

إلىامراقهذهبتمنإلىيردواانالمسلمينامرتعالىاللهلان؟قال

تعالى:فقالغيرها،اوبغنيمةمالأالكفارمناخذواإذامهرهالكفار

مامثلأزوجهمهبمتذألذجمفلمحالؤفعافبتماتكفارإليازهـجكتمثنشئم!فات!نو!

عقبىمنهمواصبتم)3"غنمتم:عاقبتمومعنىأ[1:]الححتحضة(انفقؤا

المفسرين-قولهذا،الغنيمةوهي

،هو:<أففقوأماملأ!وجالمذهبتالذجمتكالو>:قالانهوالمقصود

ذليأنفقواوليسبوأفآأنفقم>وشلواما؟القصةهذهفيتعالىوقالالمهر،

مهوريسألوااذالمسلمينفأمر01[:المقحعة1<!دكتممجكمدلهحكم

هاجرناللاتي)؟"نسائهممهورالكفارب()ق/271ويسأل،نسائهم

الفريقين(من)لاحديكنلممتقومالئضعخروجنولولا،واسلمن

مهر.الاخرعلى

ازواجهنإلىالنساءمناسلممنمهرردفيالعلمأهلواختلف

اصلهما)6":،قولينعلىمندوبا؟أوواجئاكاذهل،القصةهذهفي

لا؟.امالنساءرذعلىوقعقدكانهلالصلحاذ

*أ،

)2*

)3(

)؟(

)5(

)6*

مالهالا.من"بشيء*ق(:

024(.-)صى/238"إلاخارات"::انظر

00.01واصبتمفعزوتممنهم:حماقبتم9ظ(:و)ع

)ع(.منسقطت"نسائهمم!ورالكفار"ويسأل

لإحدكطإ.9ظ(:و)ق

أصلحهعا"!.9)ق(:
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مظلفاامسلفاجاءمنردعلىعاكلاكانالصلحانوالصحئ.

اللرجالالمتناولة"م!"بصيغةوقعبل،تخصيصفيهيكنولم

مهورهن،ردمنهوحموضالنساء،ردمنهتعالىالثهأبطلثمالنساء،

إلاين!حئمنهولم،منسوخالايةهذهحكمإنا:قالمنشجهةوهذه

كاذانهوالظاهربه،ماموزاالحهورردوكان،خاصةالنساءرد

دلهحكمذليأنفقوأماوليشلفىاانفقخمآ>وشلوأ:قالدعالىاللهلأنواجئا؟

إليه.ردهفيجحثيسألهلمنحقالمهورردأذ!فحبت<،بتبهتمتحكم

ع!واللهرسولبينكانالذيوالعهدلهدنةولولا:الرهريقال

وكذلكا،الصداقيرددولمالنساءلأمسكالحديبيةيومقريشوبين

العهد)1".قبلالمسلماتمنجاءهبحنيصنعكان

بهامزواماوادواالدهبحكمالمسلموناقرالايةاهذهنزلبفلحا

بحكميقزواانالمشركونوابى،نسائهمعلىالمشركيننفقاتمن

تعالى:اللهفأنزل،إليهمالمصلميننفقاترذمنامرفيحا،تعالىالله

مامثلازوجهمذهتجمتآفاتوأفعافتتمآلكفادإليأ!!جكئممنشىم!فات!وأق>

منالبضعخروحانعلىيدلالقرآذظاهرفهذا11[ة]الحمتحةنفقوا(

متقوم.الزوجملك

فكذلكدخولهفيمتقوماجعلهكماالشارعاذ!عليهويدل:قلت

وحكمبقيصة،إلاالزوجملكإلىيدخلهلملانه؛اخروجهفي

صداقردمنبهحكموابماالمفقودفي-عنهمالله-رضيالصحابة

خروجه،فيمتقومأنهعلىدليل-بهاالثانيدخولبعدإليهامراته

)4/326-:""اليرةفيه!اموابن،الزهريعن07()12/:الطجرياخرجه)1(

الزبير+بنعروةعن32(لا
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)1(.وعليححزمنهمالصحابةمنخمسةعنثابحتأوهذا

والسنهالقرآنفهذا؟خالفهممنيذهبسيءأيأخمد:قال

لحاقححةلهيكنلمولو،تقويحهعلىدالةالراشحدينالخلفاءواقوال

القيم،أكلىمنالناسعندقيحتهبل،فيهالأموالنفائسبذلصح

منا()ظ/091الرجلعنوخروجه،الرنجاتاقوىمنفيهورغبتهم

.الحالغرممنعطمغرمايعدهحتى،المغارماعطم

المراةلكانتعليهمتقؤماملكهمنخروجهكانلو:لشيخناقلت

كاذفحيثدونها،أ(2لأ)ق/2للزوجالمهريكوذبشبهةوطئتإذا

،الاستمتاعملكوانما،البضعيملكلمالزوجانعلىدللهاالمهر

مالكه.كانشيغعخهيخرجلمعنهالبضعخرجفإذا

لحعاوضيملكهلم،بهيتمتعالبضعملكإنماالزوج:ليفقال

النكاحعقدلانلها؛كانعوض!الشبهةبوطءلهاحصلفإذا،عليه

يحصلمافصار،امراتهبضععىالمعاوضةالزوجملك2يقتض!

.الجناياتأ!وشمنبغيرهلهايحصلمابمثابةالواطىءبجنايةلها

الححل؟مهربدونالمريضخلعفيتقولفحا:لهقلت

منهاأخذفإذا،بالطلاقمجائاالبضعإخراجيحلكهو:فقال

فيماالححاباةمنمنعناهإنماونحن:قالخيزا،الو!صلة!ادفقدسيئا

فيهللور!لةحقلاالزوجةوبضع،عليهميفوتهلأنه؟الوردةإلىينتقل

حفايفؤتهملمالحخلمهربدوناخرجهفإذا،إليهمينتقلولاالبئة

انتهى..إليهمينتقل

44(.لأ-؟الأ/46:البجهقياخرجه()1

"يقبض".وظ(:)ق)2(
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مسألةفل!ستمالهامنبشييمابنتهخلعمنالابمشعماو:قلت

عقدةبيدهالذيإنقلخا:إذونحن،مشهورانقولانفيهابل،وفاق

وهو،الدخولقبلابشتهصداقعنيعفوأنله!إن،الابهوالنكاح

فكذلكاخر)1(،موضعفيذكرتهاقددليلأعشرلبضعةال!جح

مالهاإسقاط!لكإذافينه؛أولىهوبلمالها،منبشيءٍخلعها

ويزوجهاواسرهالزوج!!منليخفصهاإسقاطهيملكفلأنمجانا

.وأحر!اولى=منهلهاخيرهوبمن

،وغيره")6""مبهجهفياالفرجبوذكرهاأحمدعندوايةوهذه

شحيخنا.واخسارها

طلقإذافيماعوضبغيرقهزاملكهمنيخرجإنه:قولكمموأما

ملكهإنماالشادعأن:فجوابهغيرها،أوعنتأولإعسادالحاكمعليه

بالمعروفبهيستمتعلمفإذا،بحقهملكهوانما،بالمعروفالبضع

بالمعووف<>وعاشحروهن:تعالىقال،عنهالشادعأخرجه،حمههوالذي

228[،:]البقرة(بالمع!!ثعلهىلذيمثلولهن>:وقال91[،]النساء.

اللهفاوجب922[:]البفرة<باحس!دتثرلغأوبمضوف>فإفساكم:وقال

يسزحانوإمابمعروفيمسكانإما،الأمريناحدالزوجعلى

الحاكمسرح)3"بإحسانيسزحولمبمعروفيمسكلمفإذا،بإحسان

قهزا.عليه

)1(

)2<

)3(

.هاكالتعلجقوانظر3101،)3/البحثهذاإلىالاشارةلقدمت

)486(،تالحنبليالمقدسيالشيرازيمحمدبنعبدالواحدالفرجابو:هو

بعضرجبابنمنهنقل"الحبهج"معهاكتبله،يعلىأبيالقاضيأصحابمن

73(.->1/"6:"الطبقات"ذيل.غ!ائبه

>ق،.منساقطهاإلى.!..لم"فإذا:لمحولهمن
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قاتلها6علىالمهرللزوجيجبلمالزوجةقتلتفلولشيخنا:قلت

خروجهكانفلو،إياهوفولهملكهعنالبضعأخرجقدكونهمع

المهر.القاتلعلىلهلوجبمتقوما

النكاحوقعتزالقتلتفاذا،الحياةمذةعلىمعقودالنكاح:فقال

ماتت.لوكماذلكبعدشيءللزوجيجئافلا،أمدهوانقضى

لاستمرالدخولب()ق/2!2بعدنكاحهامفسدافسدفلو:لهقلت

:وقال،القولهذافضعف،المفسلعلىيرجعولمالزوجعلىالمهر

هذاعلىمبنيوهواحمد،ععنالمنصووهوبهيرجعانهعندي

منعلىقيمتهفلهمتقؤمملكهمنالبضعخروجانثبتفإذا،الأصل

ملكه.مناخ!جه

-،11
فإن،الدخولبعدنفسهانكاجأفسدتلوماعليهويرد:-

ذلك،يحنعوكان،ذلكعنأسالهولمواحدا،قولاسقطلامهرها

ذلكبينفوقولا،الصذهبفيالخلافوجمع!ثالمهرسقوطويختار

بالتقويموقال،الأصالهذاطردمنقولفطرد،الاجنبيإفسادوبين

مهرهاإن:قيلولو،هيافسدتهإذاالمهريسقطأنالخروجحالفي

فيجبمتقومالبضعخروجبأذقلنا:وإنواحدا.قولأبذلكيسقطلا

وقتالمثلمهروعليهاالعقد،فيالمسمىمهرهاأب()ظ/59لها

ولكنمنوخها،لكانحينئلإ-ملكهعن)2"بخروجهاعت!ازاالإفساد

،الزوجأنفقماالبضعخروجفياعتبر--سبحانهادلهانهذاعلىيسكل

ذكر)11/333("الصغخي"؟فى"الشيخمنها:ظهرمانثبت)ع(فيحاشيةهخا)1(

شرح...فىولكن؟الدخولبعدبإفسادهاسقوطهعدمفيخلافايعلملاأنه

اهـ.خلافالما()فيهأذيقخضيماالبركاتلأبيالهداية

."...خروجهاتجارلأن9)ظ(:)2(
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المئل.مهرلاالصحمىوهو

بمهرلاأعظاهاالذيبالمسمىللمفقودحكمواالصحابةوكذلك

كانالذيوهوبإفسادها،يسقطمهرهاأن:القاعدةهذهفطرد،،لمحل

إليه.يذهبشيخنا

الداخولقبلرجعواإذاالطلا!اشحهودفيتقولونفحا:قيلفإن

؟بعدهأو

علىبهويرجعالحهر،نصففيلزمهالدخولقبلاماقيل:

بنصفدخولهفيعليهيعومأنهأحدهما::مأخذانولمحيهاالشهود.

أنهم:والئانيبثطيره،خروجهفيعليهفيقومغرمهالذيالمهر

الزوجة)1"ينسببأنجملةالسقوطبصددوكان،غرمهإلىألجأوه

التقويملأجلالغرمكانلوبأنهالمأخذهذاورجح،إسقاطهإلى

اناتقدموقد،المسمىلاالقيمةهولانه؛المخلمهرنصفللزمهم

وكذلكالصلبمهرلابالمسمىالخروحفيتقويمهاعتبرإنماالشارع

.الراشدونخلفاؤه

المهر!جميعالشهودللزمالتقويملاجلالغرمكانلو:قيلفإن

ملكه.منكلهالبضعأخرجوالانهم

كانالحهرنصفالمبذولكانفلما،بذلهبماعليهمتقؤمهو:قيل

خروجهدونالدخولقبلالبضعخروجأنريبولا،بهرجعالذيهو

افإذا)2(،بالدخولإلايحصللمبالنكاحالمقصودفإن،الدخولبعد

رجعإذاواما،الصداقعليهواستمرالبضع!لكلهاستقودخل

إتخسببإ.وق(:)ع)1(

إ.فوليهاحدفيالشافعيبموجبهفال"قد)ع(تهائ!فى)2(
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أقد!1273(المهرغرمعليهميجب:يقولفكذلكالدخولبعدالشهود

احمد.عنالروايتينإحدىوهو،الزوجبذلهالذي

عليهيفت)1(فلمبوطئهاستوفاهقدالمهرمقابلةفيفما:قيلفإن

شيء.

لهيسلمبضعمقابلةفيالمهربذلإنمالانه؛كذلكليس:قيل

الدهحكمعليهويدك،بذلهبمارجعلهيسلملمفإذا،بهالاستحتاع

المفقود.امراةفيالصحابةوحكم،المهاجراتفي

برضاع؟.نكاحهامرانأفسدتإذافيماتقولونفما:قيلفإن

ماخذان.وفيهالمهر،نصفغرمتالدخولقيلافسدتهإن:قحل

انهلطنهم،الأصحابمنكثيرماخذوهذا،عليهقررتهافها:أحدهما

والثاني:+الدخولبعدالحهركحاللغرصتالتقويملأجلكانلو

يقوموقد،خروجهفيمتقوملأنهغرمهإنماانها-الصحيح-وهو

فإذاهذاوعلى،بهيرجعالذيفهو،بذلهالذيوهوالمهر،بنصف

منصوصهذاالمهر،بكمالعليهارجعالدخولبعدالإفسادكان

بشيء،يرجعلا:أصحابهيعض!وقال)2"،القاسمابن!وايةفياحمد

أعلم.والله.ومذهئادليلاالاقوىهووالمنصوصى

فائد-)3،

إلايبذلهانالطعامصاحبوابى،الهلاكنفسهعلىخافإذا

)1(

،2(

)3(

("!.)ق(:"بن

.كثيرةبمسائلالإمامعنحدبعبيد،ابيصاحبالقاسمبنأحمدهو:

135(.*1/:إالحنابلة)طبقات

كا.مسالة":()ق
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01)أ"؟ويقاتلهيغالبهاو،الوجههذاعلىمنهاخذهيباحفهل،ربابعقد

،الضرورةتبيحهلامحطورعقاالربااحمد:اصحاببعضفقال

علىيغلبهاذلهفينبغي،الشرعاباحهطريقللمانعوالمقاتلةوالمغالبة

دخليقدرلمفإذالربا،فييدخلولا،اليهيحتاج1911()ظ/ماقدر

ذإبلالربا،عقدجم!مملااذعلىأ7"بملبهوعزمملافطةالعقدفيمعه

قرضا.الذفةفيالشابتالعوضيجعلاناعلىعزمنسيئا)3"كان

يقاتله،ولايغالبهولاالرباصورةمعهيظهراذلهإذ:قيلولو

لكاذ،حقيقتهلاصورسلهالرباعقدمنفيعطيه،الحكرهبمنزلةويكوذ

مقاتلف.مناقوى

الاإلهايبذلهانالطعامصا!بفأبىلامراةهذامثلاتفقفلو

اصحابخا:بعضقال؟الهلاكخافتإذاذلكلهايباحفهلبها؛بالفجور

فإنقادر،منبقتلهاالحهديدمجرىذلكويجرينفسها،تبذلانلها

اذاإالطعامصاحبعلىالقوديوجبولهذا،قتلالحالهذهفيالمنع

الزناعنيبعدهاممايمكئهاماوغاية؟قالماتا،حتىالحضطرمأ

ولوالحذاهبارخصعلىزوجيةعقدقدم:تقوليأنفعلهيجب

فيإليهيرغبأذإمكانمعراشا،عقدبغيرتمكيناتمكنهولا،بمتعة

.الاسلامأهلبعضقولعلىعقد

ب()ق/273،ولقائهاللهلحكمصبرلصبيئ)"(هذامثلاتفقفلو

)2(

)3(

.("ومفاتلةبمغالةأوك:()ق

"-علىا"وعزم:و)ق("،إفعليه:)ع،

"شيئا،.ةتكوناذويشبهكيرابينه"كيسا"او)ع()ق(:

لا.الرجل(ة)ظ
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بتحكينهلهاللاحقالضررلان؛بحالنمسهمنالتمكينلهيجزولم

أعلم.والله،الحياةبفواتلهاللاحقالضررمنفساداأعطم

الائد-11(

فأبى،ثمخهمنوقضاهخمزاالذمىفباع،دينذفيعلىلهرجل

.يأخذهأن

بقولواستدل،يبرئهاويأخذهانإلالهليساحمد:الإمامقال

العشر.منوخذوابيعها"والوهم:ثمنهمنمنهمالعشراخذفيعصر

.أثمانها"!7،

فائدة

ينفعهفهل،قنطرةأومسجدااورباطابهوبنىمالاغصبإذا

منه؟.للمغصوبالثوابيكوناو،ذلك

الغاصبامامنهما،لواحدذلكعلىثوابلا:عقيلابنقال

واما،متكررةاثامالغيرمالفيتصزفاتهوجميع،العقوبةفعليه

ولانيةفيهيكنلمالبناءذلكلان؛لثوابهوجهفلاالمالصاحب

وإنما،عليهيحمابفلانيةولاعملفيهللحكلفيكنلموما،حسبة

ماله.بقدرحناتهمنفيأخذالقيامةيومغاصبهيطالب

هذامالمنمتولدللناسالحاصلالنفعلأننظر؛هذافي:قلت

الحظلوموا!تص!وتذبهظلمهعلىعوقبوإنوالغاصبهذا،وعمل

عليه،المالوغصبله،بعملهالناسنفعمنتوئدفماحسناتهمن

)1(

)2(

بعدها.الفالدلانوكذا""مسألة)ق(:

591،.)8/:عبدالرذاقاخرجه
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وابهوتصدقغصبهفإذا،عقوبتينلعوقببهوفحقغصبهلووهو

وسرا:خيزاعملقدفإنهاسيزابهافتكاومسجذاأورباطابهبنى

شزاذرةصضاليمرومن6؟يرأيرهخيراذذمشفاليعملفمن>
-+هـ)1،-5م!ص

8[.لأا-:]الزلزلة؟-ص؟-،<ي!ه

منمتولدفهوذلكيقصدلموانفإنه؛المالصاحبثواتمواما

لهيحصلمافيشبه،يقصدةلمخيركسبهتولدامنفقد،اكتسجهمال

مالهاخذفإنوايضحاالخير،ذلكيقصدلموانالبر،بولدهالخيرمن

والمصائبخير،المصيبهمنلهتولدفقدخيرفيانفقفإذا،مصيية

إذاالأعمالأنوكماثوائا،منهصاحبهايعدملمخيزاولدتإذا

خيزا)6(ولدتإذافالحصائب،يقصدهلموانعليهائجبخيراوثدت

اعلم.والله.يقصدهلموإن،عليهلحابإنيمتنعلم

فافدة

بهالفطالبةافهل،يستوفهولم،ولذهفورثهديناوتركماترجل

لولد!؟-اولهالآخرةفي

انتقلالإرثلأن)3(؟للابنالمطالبةاححد:اصحابيعض!قال

له.الحقفصارالابنإلىالأبع!

قدالموروثكانفإن،التفصيلوينبغينطر،هذاوفي:قلت

)1(

)2(

)3(

فىالغاصبع!لفإذجدا،ضعيفالبحث"هذا:نصهتعفب)ع(هامشفي

فيه،اللهيأذنلمالذىالتصرفعلىمعاقبملوماوهو،بهاللهيأمرلمذلك

اهـ.،عليه!سابفكجف

)ع(.منساقطهناإلى"،.ا.عليه"أثيب:قولهمن

"للولددا.:)ف(
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أ(2لأ)ق/4ولهله؟اجرهوجبفقد،عليهوتعذراستيفائهعنعحؤ

يومإلى[)1!الأبعنانتقلالارثلان؟للابن]لاالمطالبةحق

فلمبهالمطالبةأمكنهوان،تورثلاالاخرويةوالحقوق،القيامة

حقكانإياهيوفهلمفاذاالولد،إلىانتقملماتحتىبهيطالب

للولد.بهالمطالبة

حتىوارثهاولاالميتيوفلمإذاإثه:الخالسبعضىقالوقد

منهم،واحدلكلالمطالبةثبتتب(،191)ظ/اخروورثهالوارثمات

عليه.الحقذلكمنهمواحدكللاستحقاقالمطالبةعليهوتضاعفت

فائد+)2،

الثلاثة،الاحرفهذهعلىاشتملتكيف؟ا:،1<>الصسرتأمل

اقصىمنالمخا!جأولوهي،همزةكانتاولأبهابدىءإذافالالف

الحروفأشدوهي،الحروفمخارجوسطمنواللاأالصحدر،

وهذه،الفممنومخرجهاالحروفاخروالميم،اللسانعلىاعتمادا

والشفتين،واللسانالحلق:أعنيالحروفمخارجأصولهيالثلاثة

)3(.
النهاية.إلىالوسطإلىالبدايةمنالتنزيللمحيوترتبت

ستةمنهايتفرعالتيالثلاثةالصخارجتعتمد)4(الحرو!فهذه

كلاممدادعليهاحرفاوعشرون(لسسحة)منهافيصيرمخرجا،عسر

.والمطبوعات()ظمنبينهيا!ا(1)

)ظ(.فيبياض)2(

"وتنرلتا.وأق(:ظ(،و)عمناس!ظ!رتهاكذا)3(

أمعححد(".)ظ(:أ؟(

-)2/216":السعادةدار!مفخاحوانظر.،المحبهتوالصواب"سبعة!.أع(ة)5(

21(.لأ
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الألفانوهو:عجيئا،سراتضمنهامعوالاخرينالأولينالأمم

علىالئلالةالأحرففاشتملت،النهايةاوالميمالتوسطواللامالبداية

الأحرفبهذهاستثتحمتسورةوكلبينهما،والواسطةوالخهايةالبداية

علىافحشتملة،وتوشطهونهايتهالخلقبدءعلىمشتملةفهي،الثلاثة

التشريعمنوال!هايةالبدايةيينالتوسطاوعلى،وغايفالعالمتخليق

وسورةالسجدةوتنزيلععرانوالالبقرةافيذلكفتأمللأوامر،و

ا!الروم

جمعتالطاءفإن،القرآنفيوالهاءبالحيينالطاءاقترالطوتاملى

"الجهر،:وهيغيرهايجمعهالمصفاقيخمسالحروفصفاتمن

مستفل،،رخو،"مهمولسوالسين")1(،والاطباق،والاستعلاء،والشدة

كالسينيقابلهاحرفالطاءإل!يبمعانيمكنفلا"منفتح،صفيري

.الحروفصفاتجمعااللذينالحرفينفذكروالهاء،

تجدكيف،المفردةالحروفعلىاشتملت)2"االتيالسوروتأمل

مبنيةوالسورة)ق(ذلكفمن،الحرفذلككلمةعلىمبشيةالورة

القولوتكرير،الخلقودكر،القرآنذكرمنالقافيةالكلعاتعلى

العجد،قولالملكينوتلقي،آدمابنمنوالقربمرازا،ومراجعته

والحقدم،جهنمفيوالإلقاء،والقرينالسائقوذكر،الهـقيبوذكر

والتنقيبوالقرونالقلبوذكر،المتقينوذكربالوعيد،)ق/؟!؟ب،

الرواسيوالقاءالأرضوتشقق؟مرتين"القبل"31"وذكرالبلاد،في

)؟،

)3(

)فرحفيكماالاظهو-وهو"القلقلة!تكوننإماوالخاصة،صفاثأ!بعهذه

.""التفخيمأو،الينفيللصفيرلمقابلتها-عيسىالابن03(19/:الونية

.،"جحعت:()ق

.""القحل:،)قوفي،،)عفبكذا
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لمولوالوعبد،وحقوق،القوموذكر،والؤزقالنخلوئسوق،فيها

.والمحاورةالقولتكرارإلايكن

حرففيلمامخاسبةالحورةهذهمعانيكلانوهواخر:وسو

والانقاج.والعلووالجهرالشدةمنالقاف

)صق(سورةعليهاشتملتمافتأنلهذاإيضاجزيادةاردتوإذا

وقولهم:غ!س!النبيمعالكفارخصومةفاولها،المتعددةالخصوماتمن

الخصميناختصامدم،كلامهمآخرإلى5[:أصؤصذآ(إلهاالأالةأجعل>

العلمفيالأعلىالملأاختصاملمالنار،اهلتخاصملمداود،عند

فيربهعلىواعتراضهإبليسمخاصمةلم،و[لكفاراتالدرجاتوهو

ليغوينههموحلفهبنيهشانفيثانئاخصامهثملادم،بالسجودامره

يليقهل:الفطناللبيبفسلميتامل،منهمالاخلاصأهلإلأ،اجمعين

منقطرةوهذهحرفها،غير)ق(وبسورة)ص(،غيرالسورةبهذه

اعلم-والله،الحروفهذهاسراربعض!منبحر

أححدالامامعليهانص)1(الشرعيةالسياسةمنفوائد

لالانهينفىالمخنثمنصور:وابنالمروذيروايةفيقالش

فساديامنبلدإلىنفئةوللامام،لهوالتعرضالفسادإلامنهيآ

حبسه.عليهمخافهـان،اهله

اتىاو،رمضاننهارفيخمراشربفيمنعنهحخبلونقلكه

فيقتلالذيمحل،عليهوغلظالحدعليهاقيمهذا"نحوشيئا

وثك.دية:الحرم

".رمضانفيالخمروشاربواللوطيالمخنثفى"مسائل:)ق()1(
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.وتؤدبانتعاقباذالمراةالمراةأتتاذاأ:عنهحربونقلير

فلهبالنارالفوفيتحريقالامامراىإذاأحمد:اصحابوقال

فياوجدانهبكر:ابىإلىكتبالوليدبنخالدلانا(؛أ)ظ/؟9ذلك

اصحابفاستشاد،المراةلنكحكمائنكحرجلاالعربضواحيبعض

نإ:فقالقولأ-أشدهم-وكانطالبابيبنعليوفيهم!صالبي

قدمابهماللهفصنعواحدةإلاالامممنأمةبهتععىلمالذنبهذا

ع!اللهرسولأصحابرأيفأجمعبالنار،ئحرقوااذارى،علمتم

ناالوليدبنخالدإلىبكرابوفكلتببالنا!)1"،ئحرقواانعلى

عبدالملكهبنهشامحرقهمثمالزبير،ابنحرقهمثم.2يحرفوا

علىوجبقدانهالصحابةعلىطعنفيمناحمد*ونص

ويستتيبه،يعاقبابل،عنهيعفوانللسلطانوليس.عقوبتهالسلطان

العقوبة.عليهعاد127()ق/هوإلاتابفإن

فائدة

إسحاد!ابا:المناظرةومعفمناسيخثاكل!اهدت:عقيلابنقال

فييتكلمولا،النيةحضرإلافقيرإلىشيئايخرجلاالفيرورابادي)3"

التريندونالحقنصرةفيالقصدوإخلاعىاباللهالاستعانةقدمإلامسألة

جرمفلا،دكعابصلىأنبعدإلأمسألهصئفولا،للخلقوالتحسين

.الاخلاصبركاتهذهوكربا،شرقاتصانيفهوإشتهرت،سحهشاع

)11

)21

)31

)ق(.!نساقطهناإلى.،.."فاجحع:قولهمن

2312،.81/:البج!قياخرجه

الثافعى،الشيراريالفيروزابادجممايوسفبنعليبنإبراهيمإسحاقابو:هو

464(.-2!4)18/"السير":4761،.ت،الليعصاحب
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ئلىةفا

:فقال،صافحهحينالسلطانيدتقبيلفيعقيلابنعوتب

موقعه؟واقغاأوخطأاكانيدهفقبلستذلكفعلوالديكانلوأرأيتم

يربوالسلطان،خاصةمربةولدهيرلثفالاب:قال،بلىقالوا:

الحاضرةوللحال:قالثم،اولىبالإكرامفهو،عامةمربةالعالم

الخاليمنيطلحبمابحالالمبتلىمنيطلبوكيفلابسها،منحكم

عنها.

فائدة

،الصلاةتاركبكفرالقولعلىسؤالاالهزاسي1(إلكيالأاورد

الاسلاممعاودةالرجلهذاارادإذا:فقال،عنهجوابلاانهوزعم

؟.الإسلامكلمةيتركلمفإنهيسلمفبحاذا

بتركلاالصلاةبضككفرهكانإنما؟لمحالبأنعقيلابنفأجابد

إسلافا،للصلاةمعاودتهصارتالصلاةفعلعاودإذافهو،الكلمة

.الصلاةأوالكلمةالكافرإسلامعلىالذالفإن

منبشيءكفرمنكلفيعليهيردكيا)6(ذكرهالذيوهذا:قلت

)1(

)2(

،الاحوالأحسنعلىعقيلابناقرأنمنإلكيالانبعد،وفيهشجخعا"9)ظ(:

دالفخون("فيإلكياعنعقيلابننقلوقدعافا،بعشرينمخهأكبرعقيلفابنوإلا

171(.،162،166،017)1/الفخون":1انظر"شيخنا"عليهيطلىولم

هوإلكياالعجميةاللغة"وفي)3/9"3(:ة"الوفيات"فىخلكانابنقال

تححهامنالمثأةالياءوفغالكافبكسروهو،الناسبينالحمذمالقدرالكبهير

اهـ."لفوبعدها

واليطبوعات:أظ،فيووقع،عقيللابن"الفخون"فيوكذاق(و)عفيكذا

سبق.ماوانظر"شحخنا"
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.عديدةصوروتلك،بالمثهادتينإتيانهمعالأشياء)1"،

)2(فائدة

فيهاايأكلونفكيففيهاموتلاالجنةكانتإذا:افقالسائلسأل

؟الروحفارقتهقدحيواذوهوالطيرلحم

.الغئاثةا!غايةفيجوابوهذا،ميتايكوذلاأنيجوزبأنه:فاجيب

افيها!يخلقلاداروالجثةهذاإلىاحوجهالذىواما:عقيلابنقال

طريقاعلىذلكإليهاالداخليدخللابلمطلفا،لانصتما،و،اذئ

قظصؤاالانكو*9لشتعرىولافيهاالابحوحلكإن>:تعالىقالكماال!!ام

جازافإذا،بالطاعةمشروطوذلك911[-"11:]طه3-*(صفيهاو،قضحس

فيايحتنعولاالطير،حقفيبواجبليسانهعلمادمحقفيذلك

منه،خرجتروحعنلامشوياالطائرهذايكونانتعالىاللهقدرة

.مشويلحموهوالجنةوولج،الجئةخارجخرجتروحعناو

لاهلهااالخلوددارفالجنة،كلهالتكلفهذااوجبأالذيوما:قلت

يحدثهاالتيالأطعحةانواعمننوغفهوب(275)ق/الطيزواما،ولسكانها

متصرمةاحاده)3(كانتوإذ،النوعدائمفهوشيء،بعدشيئالهمادده

الهمينحؤالمومنين"أن!:النبيعنثبتوقدوغيرها،كالفاكهة

افهذانزدمم"أ4(،فيكونمنها،يا"كلكانالذيالجنهاثورالقيامةيوم

اعلم.والله4لاهلهانزلافينحرالجنةمنيأكلكانقدحيوان

01ياسجابلأا":(ظ)(1)

لما.لةمسألا:(ق)(2)

ا.ش!ىأنحاءإلىالنسخفيتحرفت)3(

.-عنهالده!ضي-ثوباذحديثمن31151(رقممسلمأخرجه(أ!
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ئلىةفا

:صحيحانتفسيرأنفيهلماأأ(لمؤمن1سجن"الدنيا

مطلقوالكافر،المحظوراتعنإيمانهلمحيدهالمؤمنان:احدهما

.التصرف

التاس،انحمكانلوفالمومن،العواقبباعتبارذلكانةالحاني

لوفإنه،عكسهوالكافر،كالسجنالجنةفيمالهإلىبالإضافةفذلك

جتته)2(.النارالىبالنسبةفذلكبؤساب()ظ/291الناساشدكاذ

ئلىةفا

فيويبالغرجل،إلىرقعةفييمدحهاناستاذهتلميذسأل

المحكتوبعندلكنتذلكفعلتلو؟فقال،ر!لبتهفوقهوبمامدحه

فيمخهضااوحقك،فوقأعطيت!حيث؛الفهمفيمقصزاإماإلحه

قدحوإذا،شاهدكلأني؟يضركالامرينوكلاكذابا،فأكونالاخبار

له)3(.المشهودحقبطلالشاهدفي

)1<

)2(

)3(

)4(

فائدة

عليذلكشىلقبيدونباسميدعيتإذا)!(أرانيةقائلقال

.-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن56192(رقممسلمأخرجه

عليههومامعالحديثهذاعنيهوديعدسؤالعلىالضعلوكىجوابوانظر

فقالوالصشزله؟الجاهمنالصعلوكىوالتحعيخ،والذلالمهـانةمن-اليهوديأي-

أناصرتوإذا،خكهذهكانتاللهعذابإلىغداصرت"إذأ:البديهةعلى

للتحيمي.06()4/.!السنية"الطبقات.صجعي"هذاكان،ورضوانهاللهنحيمإل!

.للتوجديوالذخائر""الصائرفيبخحوها

.""إني:()ق
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بأسمائهم.ئدعونكانوافإثهم،1السلفبخلافجدا

طبيعةبالعادةالنفوسانسلان؛العاداتلمخالفةهذا:لهفقيل

الحدعو،ر!ئبةقلةعلىدالايكن)2"لمالسلفعخد)1"ا،سمولان؛ثابتة

قصرفإذاألاستدعا-،بامارةتعلمالقلوبقيالمثازلصارتواليوم

صارفلماالاستدعاء.ءورلماالسخطفيقعرهـلبتهتقصيرعلىدل

قولأ،رتبتهمنالمحطوطعلىشقألصقادير،موازينالمخاطبات

ا!)3،!
فعلا:عليهسق

)؟،فائدة

ياهذا:لهفقال،بالعافيةيدعورجلاالعلماهلبعضسمع

إلىجعلقدكاذإذاتعالىاللهفان،بالعافيةواعالأدويةاستعمل

قد:جوابهكاذربما،بالعافيةودعوتهالتداويوهوطريفاالعافية

بينمنبحثابةإلاهذاوما،للعافيةسبئاووضعتطجعلتهبحاعافيتك

يصليافجعل،ررعهيسقيالماءمنهايدخلثلمةالماءوبينزرعه

لسسقيالثالمةتلكفتحعلىقدرتهمعالحطرويطلب،لزرعهويسحتسقي

إلاذلكيكنولمعقلا،ولاشوغامنهيحسنلاذلكفإذ،زرعه

ئعطيانوله،الطريقينبأحدإعطاءفهو،الاسباببإعطاءسمبقلأنه

اودعوما،صنعهمنأفاضمابهليجينوبالسضب،سببوبغيربسبب

لغيروإعطاؤه،والمنافعوالطبائعالقوىمنمخلوقاتهفي)ق/1276(

فإذا،فعلهفيواسطةإلىمفتقرةغيرالقدرةانللعبادليج!نسجب

)1(

)؟(

)3(

)4(

"01)ق(:"عن

."أعندهم":ةدياز(ظ)

.،شق":()!ما

في.اللعر(422-4/122):!قولفرا":نظرا
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وصلتفإذ،و[لأرزاقالعتائدمنأعطاكمافاستنقذبالعافيةدعوته

،المعدنإلىفرغب،مطلوبهمنافلسمنطلبفاطلبوالابها،

فيعاتلمنيفلا،املكفيماقسميهذالفهئم"1:الخلائقسيدقالكما

")1".أملكولاتحلأ

ويسألالأسبابيبذلاذمنهوأكملحسن،كلامهذا:قلت

:اقساماربعةالحقامهذافيوالنهاس،ألبثةبشيءيدللممرسؤال

امهنفذاك،الطلبئكثرولمالسببيبذللممن:فأعجزهم

الخلق.

اليبالأسبابادلىمن:النهاساحزموهومقابلهو،:والئاني

يدللممن)2(سؤالوسأله،المطلوبإلىمفضيةتعالىاللهنصبها

وسيلة.ولاحيلةلهليسبائسمفل!يرسؤالبلاصحلا،بسبسب

نظرهوقصرإليها،همتهوصرفبالأسباباشتغلمن:لثالث1و

مخقوعم!لكنهعليها؟اللهرتبهمحاحظلهكاذوإذفهذاعليها،

فاذاجهد،بعدإلالهلحصللا،والمعارضاتالافاتنصب،مخقطع

ولاتوحيذالهمعقبغير،الانتقالسريع،الزوالوشيكفهوحصل

.معبودهولنينماالبابلفتحسب!اكاذو،،معرفة

علىواقبل،ظهرهوراءالاسجابنبذرجلوهو،مقابله:الرابع

،1(

)21

91(،لأ)1رقمماجهوابن114(،)0رقموالرمذي)2134(،رقمداودأبواخرجه

)2/7"أ،:والحاكم5(،)01/الإحسان!:9جاذوابن64(،)7/:والنسائي

مرسل،انهفيهالصوابأنإلاثقاتو!جاله-عنهاالله-!ضيعائشةحديثع!

425،.)1/:""العللفيحاتمأبىوابنوالنسائىالر!ذيبالإرسالاعل!

.ا"منسؤال"وسؤاله:(وأظ،ا"منإوسواله:)ق(
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موضع،فيويذم،موضعفييحمافهذا،والابتهالوالدعاءالطلب

موضع.فيالامرويشتبه

عليهمضرةفيهااوبهامأمورغيرالأسبابتلككوذعندفيحمد

كان؛للهوالحضرعوالابتهالالسؤالعلىواقبلتركهافإذا،دينهفي

.محموذا

الدعاء،علىواقبلفتركهابهامأموزاالأسبابكائتاحيثوفيم

الدعاءعلىواقبل،جهادهفتركبجهادهوامرالعدوحصرهكمن

علىقاد!وهوالعطشجهدهوكمنعنه،اللهيصرفهانوالتضرع

الئداويامكنهوكمن.يرويهاناللهيسألواقبلفتركهالماء،تناول

هذا.ونطائر،العافيةيسألوأقبلفتركهالشرعي

ا،عواقبهالهيحبينلاالتيالاسبابفيأ،)ظ/391الأمر!يشتبه

عنهايتولدوقدعنها،يعجزقدلوازمولهاألاشتباه،بعض!وفيها

ذلكفيوالحاكئموخطر،اشتباهموضعفهدا؛دينهبنقصانيعودما

ذلك.وراءاللهوامر،فالاستخارةخفيفإذ،الامركله

ئلىةفا

ناهذا:ومعنى،نصفهعتقحرةالعبدتزوجإذااحمد:قال

والفرع،حزوفرعهعبد،فالاصل،فرعةوهماحرازا،يكونوذاولاده

الأصل.منجشءب"2لأ)ق/6

فائدة

سو؟:عوافبلهماأمرينمنحذارحذار

ا،القلببحقليبتعاقبفإنك،هواكالمخالفتهالحقرد:احدهما
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،هواكقالبفيبرزإذاإلاتقبلهولاسا،رالحقمنعليكيردماورد

سر<أؤلبهتيومنوالمكماوأصرهخأفدضهم>ونقفب:تعال!قال

وأبصارهمأفئدتهمقلتبانمرةأولالحقردعلىفعا!بهمأ[01:]الأنعام

ذلك.بعد

بهتهاونتإن)1(فانك،"وقتهحضراذابالأمرالتهاون؟والحاني

فمان>:تعالىقال.لكعقوبهبوامرهومراضيهعنوأقعدكاللهثبطك

ئقتلواولنأبدصامعىتخرجوالنفقللقخروجفاستمدلؤكضنهمطلىلفةصإلىأدئهدرجعث

83[:التوبةأا<اص"*االحظفينمعفاقعدوأصةأولبالقعودرضيتصإندكؤعاوامى

السلامة.فلتهنهالعطيحتينوالبليتينأ2(الافتينهاتينمنسلمفمن

فائ!ة

ام!اةتزو!رجلأأذ:وهيجرير)3،،ابنزمغفيحادثةوقعب

بالشتمتواجفهفكانتشديدا،بغضاوأبغضفشديدا،حبافأحبها

إلابشيءٍخاطبتنيلاثلاثاطالقنتيوفا:لهافقال،عليهلدعاءو

فأبلس)؟"بتاتا،ثلاثاطالقانت:الحالفيلهفقالت،بمئلهخاطبت!

:قالفكلهمالفقهاء.منجماعةفاستفتى،يصنعمايدرولمالرجل

يجبهالموان،طلقتكلامهابحئلاجابهاإنفإنه،تطلقانلابد

طلقت.حنثوإن،طلقتبرفإن،فطلقتحخشا

واقم،الأيمانتعاودولاامض:لهفقالجرير،ابنإلصفأرسد

)1(

)2(

)3!

)؟،

."إذا":()ع

.""النكبتين:،)ظ

)23/183(.!:إتاريخهفيالذهبيالحادئةوذكرجرير"،ابنيام!!ظ(:

."فانكس":(ظو)!كافافلس":(أع
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فتكوذ،طلقت!اناإنثلاثاطالقأنت؟لهاتقولانبعدزوجتكعلى

لمامنك،تطفقولمبيمينكفوفيتلك،خطابهابمثلخاطبتهاقد

.الشرطمنالطلاقبهوصلت

يذكرهلماخروجهوفيه؟وقال.فاستحسنهكيمللابنذلكفذكر

وهوالتاء،بمتحئلائا("طالق"انت:لهقال!تانهاوهوجرير،ابن

اطلادق)أ".بهيقعلمالتاءبفتح"انت":لهاقالفإذاتذكيبر،خطاب

اصولعلىجاروهو،الوجهينمنأحسناخروجهوفيه:قلت

يتغدىلاحلفإذاكما،بالنيةالعاماللفظتخصيصوهو،المذهب

تخصيصونيتهيكلحهلاخلف!إذا.عليهقصويومهغداءونتته

كثير.ونظائره،يحبهبماكلمهإذايحنثلم،يكرههبماالكلام

أرادإنماانهفيكالصريحاوصريحالكلامفبساط)2(هذاوعلى

إلا)3"البابهذامنكانماأودعاء،اوسباوبشتمتكلمهلاانها

وأمقنعةلياشتر:له12()ق/لالاقالتإذاأنهايردولم،بمثلهكلمها

تشترلاتلهقالت!إذا،مقنعهأوثوئالياشتريلها.يقولأنثوئا

الحالفانيقطعمماهذا.مثلهلهايقولان،احبهلافإنيكذالي

هذهبأنيقطعوهكذا.يحثثلمبحثلهيخاطبهالمفاذا،يردهلم

يقتضيهاالكلامالح(بساطكانولائردها،لمعنهاالحسؤولالصورة

وبعثهيحينههيجالذيالكلاممنكانماارادوإنما،ببالهخطرتولا

)1(

)؟(

)3(

قالتتلورايت،أسافغحرالثانيالوجههذاما":نصحهما)ق(هامشفي

إ؟.الجوابيكوذماذاالتاء،بكسر("طالق"أنا

.("لافليئاط:()!

)ظ(.من

8(.لا)3/2سبقفيصاالكلمةلهـذهالمؤلفاستعمالانظر
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.الايمانفيعندنايعتبرهذاومل.الحلفعلى

ئدةفا

تجبالىو)ذاا*؟-آنكدر!النجوموإذا؟في*؟كورتالمحسأذا>تقارىءقرا

فقال،!يلابنالوفاءأبوالحاضرينوفي3[-1][لتكوير:لأ(نجا"ِ!صرت

وزوج،والحسابللبعثالموتىأنشرأنههبسيدييا؟قائلله

،الجبالوسيرالأبنيةهدمفلم،والعقابللثواببقرنائهاالنفوس

النمس؟.وكورالنحومونرالسماء،وفطرالارضودك

فيهاماوجعلوجعلها،والتحئعللشكنىالدارلهمبنىإنما:فقال

فلماوالتذكر،التأملبحسنعليهوالاستدلالوالتفكر،للاعتبار

لانتقالخربهاالدارمنوأجلاهمالسكنىمدةانقضتأب()ظ/39

منها)1(.الساكن

إحالةوفى،بهممعمورةكانتالكولنبأنيعلههمانفأراد

وتكذيب،العزةبيانبعدالقدرةوبيانالاهوالتلكوإظهارالأحوال

والعمروالسمسالكواكبوعبادالمنخمينوزنادقةالالحادلاهل

منارانراوافاذا،كاذبينكانوااثهـمكفرواالذينفيعلم،والأوثان

قدومحالها،وانفطرتانتثرتقدمعبوديهموأن،انهدمقدالهتهم

مربوبالعالمأنوظهر،كذبهمولبحن؟فضائحهمظهرت-تشققت

الفلاسفةلملاحدةتكذيفايشاءكيفيصرفهرلثلهمدبر،محدث

ودلالةالدار،هذههدمفيحكمةمنتعالىللهفكم،بالقدمالقائلي!

المخلوقاتوانقياد،بالربوبيهوانفرادهوسلطاثهوقدرتهعؤتهعظمعلى

العالمين.رباللهفتبارك،لحشيئتهوإذعانهالق!رهبأسرها

منهـا،."للانتقالة)ق()1(
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فائدة

:وجوهالوحوشحشرعلىالدليل

.(5:]ال!بهوير(إ؟-!أحشرتالوحوشدزا>:تعالىقوله:لاولا

إلامجناحئهيطيرطدولاإلأرض!دابهسمغوما>:تعالىقوله:الث!اني

!38[:]الأ!ام<عشروترئهمإكشى"ئضمنلكتبا!فرظنامالكمأماأمئ!

ا"تيءوانها،والغنموالبقرالابلصدقةمانعحديث:الث!الث

بأظلافها"،و-لطو؟بقزونها،تنطحة،وأسمنهكانتماتمالةبامةيوم

أ".أإصحتهعلىمتفقوهو

ب()ق/1277شاتينراىع!ع!النبيانذراييحديث:الرابع

لا،:قلت:قالتنتطحان"؟في!لدريذ؟،ابا"يا:فقال،لتتطحان

211(."مسندهفياحمدروإهبحنهما"،وسيقضيا،يدريالله"لكن:قال

ماقذمتألمتىينظريومص>:تعالىقولهفيالواردةالآثار:الخامس

يجمعتعالىاللهوان04[،]البأ.إ(بيإتربأكنتيلتتنيل!فىويقوليدأ!

ترابا،كوييلها:يقولثملبغن،بعضهامنيمتصثم،الوحوش

)4".،أ<)3"ئربأ%صفيكنتيخلتتني>الكافريقولفعندها،ئرائافتكون

)1(

)2(

3(لي

)4(

رضيا-ذرابيحديثمن)099(رقمومسلما)0164(،رقمالخاريأخرجه

ا-.عنهالله

منخرجهو،جهالةسندهوفيوغيره21438،رقم345)35/أححد:اخرجه

حديثمنشاهدوله.ضعفسعدهوف!11!21(رقمأ!3/304اخرطريق

25821(.رقممسلمعندهريرةأبب

5(.70)6/:الحنثور"و"الدر4(،91-)12/418:"الطبرى"تفسير:انظر

)4/248(.":الفئاوى!!جموعوأنظر
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فائدة

اخره،فىالثيسيرثمالتكلحفاولفىالتشديدفىالحكمةتأمل

الامراذ:للعبدفيحصل،والامتثالالعزمعلىالنفستوطينبعد

بماوالسهولةوالتيسير،الامتثالعلىنفسهوتوطينعزمهعلىالأجر

عنه.اللهخفف

ثمالإسراء،ليلةصلاةبخمسينرسولهتعالىاللهامز:ذلكفمن

خمسا)1(.بجعلهاوتصذقخففها،

ذلكخففثم،للعشرةالواحدبصبراولاامرانه:ذلكومن

الائنين)2(.إلى

يأكلأنأحدهمنامإذاالصيامفيعليهمحرمانه:ذلكومن

الفجر)3".إلىذلكبإباحةعنهمخففثم،يجامعأوذلكبعد

مناجاةيديبينالصدقةتقديمعليهماوحسماانه:ذلكومن

)4(.عنهمخففهذلكعلىانفسهموطنوافلحا،!م!رسوله

.(وعشزاأاشهرباربعةبالحولالاعتدادتخفيف:ذلكومن

الابتلاءفىيقعفقدبالاوامرالابتلاءفييقعقدكماوهذا)6(

الصحيحجن.فيالطويلالاسراءحديثفي11(

66(.-)65الاياتالانفالسورةفىكحاالجهاد،فى:أجمما)2(

رقمومسلم(،)1791رقمالخارجمماواخرجه)187(،آيةالبقرةسورةفيكما)3(

.-عنهالله-رضيسعدبنسهلحديثمن)1901(

13(0-)12الاياتالمجادلةسورةفىكما)؟(

606(.-06!)2/:كثير"ابنوإتفسير42(،-41)8/:!"الفتح:انظر)5(

)ع(.منسافطهناإلى."..ذلك"على:قولهمن)6(
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هذاوحكمه،عنهيخففثماولاالعبدعلىيشددوالقدر،بالقضاكا

والرحمة.المنةوشهود،بالرضىالانيوتلقي،بالأولالثانيتسهيل

المصادرونفهؤلاءهذا،منقريئارعاياهمببعضالملولثيفعلوقد

لى1إيحسطونهثمعنه،عجزواربماالذيخداالكثيرمنهميطلحث

ا.عليهمويسهلبذله!انف!ححهملهملتطؤعدونهما

الحصلعلىفيزيدونهذا،منقريئاالحمالينبعضيفعلوقد

الاقيحملفيسهلالاشياكاتلكيخطثمإليها،يحتاجونلااشياء

عليهم.

الأمرفيويمعوامزا،خلفاالحكمةمنبابهذاانوالمقصود:

إلىاليسيرمغبالتدريج!عباد؟فينقلهذا،ضدايضاوالقدروالقضاء

له،تنقادو،تحتطهفلا،بغتةالشديايفجاهالئلا؛منهاشدهوما

كلهابهايؤمروااندونشيء،بعدشعيئاالشرائعفيلتدريجهموهذا

ا!!)1(
.المحرماتوكذلك،واحدةوهله

أ(491أظل!فلماركعتينركعتيناو،بالصلاةامرواانهم:هذاومن

الحضر)2(.فياخريينركعتينفيهازيدالفوها

بينفيه)قل!1278(1وخيووبالصياماولاأمرواانهمهذا:ومن

ابالصومامرواالفوهفلما،الفديةوبينبينهالتخييروبينعينا،الصوم

عيخا)3(01

)1(

)21

)31

01"وهذه":()ع

اللهرضي-عالشةحديثم!)685(رقمومسلم)1035(،رقمالبخارىأخرجه

.-عنها

5"1(.-)184الآياتالبقرةسورةفيكما
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يوجباذغيومناو،الحهادفيلهماذنالهم:ذلكومن

وثمرتهعاقبطحسنوباشروا،انفسهمعليهتوطنتفلما،عليهم

فزضتا.بهامروا

لهاوالاذعانالأحكامقبولعلىو[لتربيةالحدريبئهذا:وحكحة

فشيئا.شيحالهاوالانقياد

لابدبلاءعبدهعلىيقدر،وقدرهقضائهفيهذامليقعوكذلك

إلىيرقيهثماولأ،بالأخففيبتليهوحكمتهحصدهاقتضاه،منهله

منه.عليهكتبمايستكملحتىفوقههوما

يزدادولا،وزوالهدفعهفيالبلاءاولفيالعبديسعىقدولهذا

أولأ،لهيستكينفالعاقل،وتزايدهاولهفيكالمرضلأنه؛شدةإلا

بهمرإذاحتى،لعزتهذليلاخاضغاعثقهويمد،لربهويذلوينكسر

ص)1(و!.*رو

ساعدتهزو[له!يسعىفإذا،بالصباحليلهواذن،وعمرته

حولولاعظيفا،انتفاغابهانتفعالخلقفيهذاتأملومن،الاسباب

تعالى.باللهإلاقوةولا

ئدةفا

كنتإذ:فقال،تطلقنيانمنكاريا:زوجتهلهقالترجل

منلابداوبهذاالطلاقيقعفهل،طالقفانتا!لقكانتريدين

؟.مستقبلةإرادةعنإنجارها

،الشرطبمقتضىعحلامستقبلةإرادةمنلابد:الفقهاءبعضقال

السمستقبل.فيهوإنماتألير!وأن

)ع(.منساقطهناإلى.!..ويحد"لربه:قولهمن)1(
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إنماأنهعلى،الحالبدلالةاكتفاءبذلكتطلقبل:بعضهموقال

معلقافأوقعهلها،المرادطلاقهامنسألتهماإلىاإجابتهابذلكدار

يفهملاالكلاممنالمفهومهوهذابها،اخبرتهالتيبإرادتهاله

ا.غيرهالناس

مستقبلة،إرادةعلىيدلووضعهالكلامظاهر:عقيلابنوقال

بها،اخبرتهالتيالإرادةلاجلإيقاعهارادانهعلىأتدلالحالودلالة

ا.يزدولم

هواماعلى،الحالبدلالةاكتفاءللوقوعمنهترجيحوكأنه:قلت

ايستلزملاهذامثلفي)1"الشرطولفظ،المذهبقواعدمنالحعهود

ا-الاستقبال

افصححافيكثيروهو،للتعليقالمقارنالمشروطبهمراذاجاءوقد

،[1:]ايأنفال<قؤمينكنتصأنؤورسولهأطهطحعواو>ةتعالىكقوله،لكلاما

،[11!.]الخحل<قغعسدونإئاهكشض)قآدلهنعمتوالثرو>:وقوله

!!1<ئائته!مفئحمينكنيمإنعليهطهاسمبهرمئا>فكلواةتعالىوقوله

1!:!ة<لعياكضتإنمنكبالرحمنعو!>إق:مرايموقول118[:]ايأنعام

.جداكثيزوهو[18:]مريم

ايرادبلالمستقبلبهيرادلاهذافيالشرطاداةمتلوكانولما

التي"إذ"بمعنىفيه"إن"إن:النحاةبعصرقال،والماضيالحال

ب(2لأ)ق/8فيهاوالتحقيق.للتعليلإنها.غيرهوقال،للماضيتكون

المستمر،الكونعلىداخلذلكفيوالشرطبابها،علىللشرطانها

ا.فتأمله،وقتدونبوقتتقيدهدون،واستمرارهدوامهالمظلوب

أ.إذ"الفظ)ق(:)1(
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فائد-،1(

خلقالماءبأنالماءطهارةفيتشترطلاالنيهأنعلىاسحدل

فخلق،النيةإلىاثرهاحصولفييحتاجلاوطبيعةصفاتعلى

طبعهذلككلوسيالأ)2(،مبرداوخلقمروئا،وخلقطهوزا،

،3(
حصولفيالنيةإلىيحتاجلاأنهفكما،عليهجعلالذيووضعه

خلقانه:يوضحه4التطهحرحصولفيفكذلك،يهوالخبريدالزي

طهو!يته،فكذلكنية،علىتتوقفلاوطاهريتهوطهوزا،طاهرا

لا-الخبثطها!ةوهي-الطها!تيناقوىفيعملهان:إيضاخايزيده

الأخرىالطهارةفىالنيةعلىعملهتوقففعدم،نيةعلىتتوقف

امروموجبهاسمببهالأن؟الطهارتيناقوىإنهاقلنا:وإنما،اولى

قوتهاظهرلتفقد،الترابمنلها)4(لابدولانهمشاهد،وخبثحسي

صريحع"طهوزا")الحاء"خلق:حمك!حوقولهان:بيانايزيده،وشركاحسا

4الحالعلىمنصوبو"طهوزا"،الصفةهذهعلىمخلو!أنهفي

لازمةحمالاكانتوإنطهوزا،كونهمنالحالةهذهعلىخلق:اي

ل!(أظ/لح!1رجليها،م!اطوليديهاالزرافةاللهخلق:كقولهمفهي

)1(

)2(

)3<

أ؟(

)5(

عقيل.لابن9!2(،)1/392:()الفوذ(انظر

"سائلا".:)ظ(

"ووصفه".:ظ(و)ق

لها".بدل"لاو)ظ(:بدلها(،يعلم"لا)ق(:

ر!موالترمذي)66(رقمداودوابو11257(،رقم!!1713/اححدةأخرجه

أدئه-رصيالخدريلمعجدابىحديثمنويخرهم؟17(11/؟والنسائى)66(،

المذكور.باللفظأجدهولم،شيء"يخجسهلاطهور"الماءةبلفظ-ع!ه

انظرة،حزموابنمعينوابناحمدوصححه،الترمذيحسحهوالحديث

.كحيرةشواهدوله)1/13(،":"التلخص
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تنو.لماونويب،معهمخلوقةالالهوريةوهيالصفةفهذه

من>هـانزفا:تعالىبقولهالاستدلالمنقريببهذاوالاسمتدلال

نإال!يةانايضا:ذلكيوضح48[،]الفرقاذ:*-(اشطهو!امدلسصا

وإنينو،لماونوى،حاصلفهوالاعضاءعلىالماءبجريانآعخبرت

علىحصولهايتوقفلافكذلك؟والنظافةالوضاءةلحصولآعتبرت

نابحنافقدبالأعضاء؛المتعلقالحدثلازالةآعتبرتوإننية،

لاالأقوىهذاوزوال،الحدثمنأقوىبهاالمتعلق)1"الخبث

؟.الأضعففكيفالنيةعلىيتوقف

إلىالمكلفينأفعالقسصتقد[لشريعةرأيناأناأيضا:يوضحه

قسمين:

فييعتبرفلا،وقوعهبنفسمنهوالمرادمقصودهيحصل:قسم

واقامةا!راكأ،والنفقاتالاماناتورد،الديونكأداء4نيةصخته

واعتداد،المحرمعنالطيبوغسل،النجاساتوإزالةالحدود،

ناشئةبوجودهاحاصلةالأفعالهذهمصالحفإن.ذلكوغيرالحفارقة

علىصحتها)2(تتوقففلممصالحهاحصلثوجدتفإذاذاتها،من

لابل،بمجردهمنهومقصودهمرادهيحصللاما:الئانيالقسم

،الاسلامبكلمةكالتلمظ؛ال!يةع!العاريةصورتهبمجردفيهيكتفى

البيت،حولوالطوافا،)!ا/927التيمموكصورة،الاحرامفيواللبية

كانولما،والصياموالاعتكافوالصلاة،والمروةالصفابينوالسعي

".!الحدث:أق،()1

."مصالحها":)ق()2(
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.مق!ودهلحصولالفعلب!مورهفيهاكتميالأولالقسممنالخبثإرالة

العبدوقيام،والوضاءةالنظافةالوضوءمنالمرادانعللناوقد

متجنحا،العورةمستور،أحوالهاكملعلىتعالىالربيديين

الأفعالبهذهبإلانهحاصلوهذاوضيئها،الأعضاءنظحف،للنجاسة

يخوها.لماوهانو

والمراد،لغيوهمراديللنفسهمرادغيرالوضوءأن:يوضحه

لنفسهالموادفيالنتمةتعتبروإنما،وسيلةلأنهيوىانيجبلالغيوه

الحجفيالممافةقطعنيهكانثولهذاالمراد،المقصودهوإذ

شراءنتةوكذلكعليها،الصحةتوقفولاواجبةكيروالجصعة

غيرفيهاالطعامءوشر،الكفارةعتقفيالعبدوشراءالماء،

،1(-
لغيوها.مرادةوسائلهذهإذ؟واجبه

.والثيابالمكانكطهارةفهي،للصلاةترادوسيلةالوضوءوكذلك

سائرفيلاعتبرتالوضوءفياعتبرتلوالنيمةأنأيضما:يوضحه

أرىولاوغيرهما،النجاسةوإرالةالعورةكستر،الصلاةشروط

،شافبجوالبالكلماتهذهعنالجوابمنيمكنونالقوممنازعي

بمراجعتها.فعليكطرايقهمفيأجوبتهموهذه

مخازعيهماستدلالنرلمولكن،الرأيهذانرتضيلاونحن

منالحسألةلضعفذلكوما،الأددههذهمنأقوىلهمواجوبتهم

بأعمالالارتاطشدلدالنيمة!سألةفيالكلاملأنولكن،جانبهم

عليهاونجائها،الجوارحبأعمالوارلباطهامراتبهاومعرفة،القلوب

)ظ(.منساقطهتاإلى."..صحةتتوقفولا9ةقولهمن)1(
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الحقصود،المراداالأصلهيوإنماوفساذا،صحهفجهاوتأثيرها

،الروحبمخزلةالنيةواذ،ومتممةومكحلةلبعالجوارحواعماذ

فموالت،الروحفارقإذاالذياوالأعضاء،الجسدبحنزلةوالعمل

عابمب.فحركةالشحةتصحبهلمإذاالعملوكذلك

هيإذ،الجوارحاحكاممعرفةمناهمالقلوباحكامفمعرفة

عليها.مخفرعةالجوأرحواحكاماصلها،

حقيقةمعوفةبعدإلاالمسالةفيالكلاميتحققلا:ايضاوكذلك

الاراداتجنسمناووالتصوراتالعلومجنسمنهيوهل،الشحه

انبساطهاقدرمنواماالأموين؟منموكبةحقيقتهااووالعزوم؟

ا،النيةأجؤاءمنجؤءمنهاحرفلكل،معينةحروفعلىنقسامهاو

منازعهقولردمنيتمكنارعنفضلأالشحةأمعنىيحضلفلم

اعتبارها.في2!(لا)ق/9

يخجزاللسانمنالفاظبجريانإلاتتحققلاانهاظنمناوكذلك

اولأحقيقشهانعلمانفيجبمعناها،أيضايحصللمعنها،بها

،والانقسامالانبساطعليهايستحيلوأنه،القلوباعمالمنومنزلتها

بالحعبودالمتعلقةالئيةبينويفزق،البئةفجهاللالفاظمدخللاوانه

لاالتيوحقيقتهروحههيبل،وموجباتهالإسلاملوازممنهيالي

المتعلقةالنيةوبينليتة،بدوفهاعحلاعاملب()ظ/591مناللهيقبل

يعرفثمالحواضع،بعفه!فيالنزاعفيهاوقعالشي،العملبنفس

فيكاناإذالعادةعنالعبادةتمييزبهااقصدوكيفبالعحلارتاطها

يالنية.يتميزانوإنماواحذا،الصورة

ي!قربلاوالعاداتعباديا،لاعادثاالعملكانالنيةعدمتفإذا



النية؛عنالعملعريفإذا،الحخلوقاتودناطرالبرياتبارىءإلىبها

عبادةيكونلاالذيالبهيميالحيوانيوالنومأأ"والشربكالاكلكان

والمدحوالعقابالثوابعليهويرتببهيومرانعنفضلا،بوجه

إلىبهالمتقرب)2"المشروعمنيكنلمسجيلههذاكانوما،والذم

وتعالى.تباركالرب

عنبعضهاالعباداتمراتبتمييزبهايقصد-ايضا-وكذلك

اموروهذه،بعضعنيعضهاومراتبهانفلهاعنفرضهافيمئز،بعض

للشارعمرادوهي،اليهبدهـنهالهاقوامولابالنيةإلالهاتخققلا

لامنالعجوديه)3"وظائفيؤديفكيف،العبوديةوظائفهيبل

مراقببينالتمجيزولا،والعاداتالعباداتبينالتمييزببالهيخطر

وعقلاعادةممتنعامرهذا،العبوديةمنومنازلهاالوظائفتلك

محلالعملمنومحلهاوروحها،العبوديةسرهيفالخيةوشرعا،

بل؛لهروحلاعملالعبوديةفييعتبرأنومحالالجسد،منالروح

امحرعلىموقوفاالمرويالائرمعنىوهذا،الخرابالجسدبمنزلةهو

لمناجرولا،لهنتةلالمنعمل"لا:عنهاللهرضيعمرالمؤمنين

له"أ4،.لاحسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

[هة]البيضة(لدينل!تخلصينألمحهلتعباو(،لاأصووما>:تعالىقالوقد

[(.والعقابالثوابعليه"وترتب":والشربكا!ل"كانمنبدلا)ق(

)ق(.منساقطهاإلى."..عليه!ويرت:قولهمن

)ق(.منسقطب"العبوديةوظائفيؤدي"فكيف

]فيالدنياأبىابن"رواه)1/96(:ة"والحكمالعلوم!جامعفيرجبابنقال

حديثمن(حم!1)1/:البيهقيوأخرجه"،مقطعبإسناد[والنيةالإخلاصكتاب

ضعف.سخدهوفيصرفوغا،انس
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لهعاملهااحلص!دالتيالعبادةبغيرعبادهامريكوذاذسبحانهفنفى

ا،العبادةاصللنيةأصلللمعبودالنيةإخلاصانومعلوم،النجةفيها

لربهفيها)1(النجهعاملهااخلصقدعبادهوبعملإلايأمرهملمفإذا

كما،العبادةروحهيبل،العبادةمنجزءالنيةاذومعلوم،وجلعز

فلا،بهمأمورولابعبادةليسينولمالذياالعملالىعلم-تبين

نزاغا.يقبلىلامماوهذا،اللهإلىبهمتقربافاعلهيكوذ

منويهإلاتقغلاالتيالافعالبينيفرمم!اان:المسألةنكتومن

اكالوضوء:فالأول،منويةوكيرمنويةتقعالتيالأفعالىوبينعادة

فإنانية،غيرمنوقوعهيمصوريكادلافإنهعضو،بعدعضؤاالمرتب

االمختاروالعاقل،النيةهولهوقصدهيفعلهبماالفاعلىعلم)ق/0"12(

فليست،النيةحعيقةوذلك،وإرادتهبتصورهمسبوفاإلافعلايفعللا

يفعله.انيريدلماوقصدهالفاعلىلصورعنخارجاامزاالنحة

النية،تحصيلفيمدخلا)2(للتلفظانظنمنغلطيعلموبهذا

إما"،الحدثرفعنويحثاوالظهر،صلاة"نويت:قااقإذاالقائلفإدق

إخبارهيكونانفإمامخيزا،كانفإنمنشئا،اومخبزايكوذان

إذايفيدإنماالاخبارلان؟فيهفائدةلاعبثوكلاهما،لغيرهاولنفسه

إخبارهفي4محاوهذابه،عارفايكنلمماالمخبرتعريفتضمن

غيروهومحف،عبثفهو،بالنيةلغيرهاخبارأكانوادن،لنفسه

صوامهمنافعالهبسائرلهإخبارهبمثابةوهومفيد،ولامشروع

وبغضه،وحبهإيمانهعنلهإخبارهبمنزلةبل،1وزكاتهوحجهوصلاته

الإماماوالمأمومينإخباروأما،فائدةالإخبارهذافيتكونقدبل

)1(

)2(

)ظ(.منساقطهناإلى!..ا.أنإومعلوم:قولهمن

."للفظاإا:(و)ظ،،لتلفظالم:()ع
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فإنإنساء،ذلكيكوذانيصحولامحف،فعبثبالنيةغيرهماأو

القلبفيحقيقتهاإحضارإنشاؤمماوإنحا،النيةوجودينشىء،اللفظ

مخر،عثبهاالتلمطأنبهذافعلمعليها؟الدالاللفظإنشاءلا

البديعة.النكتةهذهفتأمل

علمعنإ،تقعلاالتي،المرتبةالأفعالهذهمثلانوالمقصود

قدفإنهمثلا،الاغخسالبخلافوهذا.منويةإلاتكونلاوقصد،

يكنلمحدثهرفعبهيقصدلمفإنونحوهما،قييداولنظجمايقع

متويا.

إلاتقعلابعضابعضهايتبعالتيالمرتبةالصلاةافعالوكذلك

عليهلتعذرنيهبغيريتوضااويصليانالرجلتكلفولو.منويه

يقصدولم)1"،غيرهتعليمقصدإذافجمالصورهيمكنبلذلك،

يقعيفعئهبحاعالممختارعاقلوامامكرفا،وتوضأصلىأو،العبادة

منويا.إلايكون،فهذا،قصدهوفقعلىفعله

:فرقانالقصدوبينبينهاولكن،بعينهالقصدهيفالنية

،غيرهوبفعل،نفسهالفاعلبفعليتعفقالقصدانأحدهما:

،غيرهفعلالرجليسويانيتصورفلا،نفسهبفعلهالاتتعلقلاوالنية

.ويريدهيقصدهانويتصعور

الفاعل،يقصدهمقدورلفعلإلايكونلاالقصدان:الئاذيالفرق

فيجاءولهذا.عنهيعجزوماعلجهيقدرماالإذسانفينويالنجةواما

عنوغيرهماوالترمذياحمدرواهالذيالأنحاريكئسةابيحديث

".لغيرهتعلحمقصده9)ع،:)1،
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يئقيفهووعلفامالأاللهرزقهعبل!نفرٍ:الاربعةالمأنيا"اثماع!:النبي

ب()ق/.28فهذاحفا،فيهللهويعلم،رحمهفيهويصل،ربهمالهفي

فهوامالا،يرزقهولمعلفاأللهرزقهوعبد،لله1عندالمنمازلبافضل

21.سووأجرهمابني!هفهوفلانبعملفيهلمحلتمالألىأنلو:يقول

الله،عندمثزلف)1(سرفذكر"...علفايرزقهولممالااللهررقةوعبل!

مالألىانلو:يقولفهوعلفاولامالأأللهيرزقهلم"وعبد:قاللم

2")2(01سواالوز!فيوهما،بني!هفهوفلانبعملفيهلعملث

القصدابخلافعنه،والمعجوزعليهبالمقدورتتعلقفالخية

فعلمنولافعلهمنلاعنه،بالحعجوزيتعلقانلافإنهماوالإرادة

الكلامدبينوشرائعهالايمانمنومحلهاالنيةحقيقةعرفهـاذ،غيره

منفيهاوماكلماتهمولنذكر؛وإنصافبعلماوإثباتانفئاالممألةفي

اومودود.مقبولي

ومطفزا،وسيالاومووئامبزذايطبعهخلقالماءإن:قولهمفأما

اخره.إلى،نيةالىتفتقرلامنهالاثارهذهوحصول

االتطهير،لمحلمنظفأنهبطبعهمطهزاابكونهاردتمإن:فيقال

الصلاةبهيفتتخانهاردتموإن،وراءهاموافينزاعناولكن+فمسلم

غيرمنبطبعهفيهاالدخولعنصاداالشارعجعلهالذندالمانعويرفع

بمئابةهيبل،ألخةتصحيحهايمكنكملامجردةفدعوى؟نيةاعتبار

يتفيلا،علمبغيومالهفييخبط"فهو:الحديثوتحا!ا"،منزلةشز"فذلك)ظإ:")1

ا.لماالمنازلباخبثفهذأ،حقهفيهللهيعلمولا،رححهفيهايصلولا،ربهفيه

منويخرهم)2325،رقموالترمذي310118،رقم)92/5621اححد:احرجه)2(

حسنحديث"هذا:الترمذي!ال-.عنهاللهرضي-الانماريكبشةابيحديث

!.صحيح
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)1(والتقربالتعبدفحصول6طبعهبمجردعبادةاستعماله:القائلقول

)3(:المسالةحرفوهذا،المطلانبينوهذا،نيةإلىيحتاجلابه

معلومتانوالمقدمتان،النيةعلىمتوقف!وهومقصودبهالتعبدأنوهو

تقرير.عنغنيتان

طبع،أوقوةالماءفييكونأنمنعبأنالنابربعضاجابهموقد

واهل،المخلوقاتفيوالطبائعالقوىإثباتعلىمبضيهذا:وقال

وهو!مثلهعنالحىطالبيرغبفاساجوابوهذا،ينكرونهالحق

للحقالحتبعونهمالحقوأهلوعقلأ،وشركاوحا،طبعاباطل

،والقوىالأسبابإثباتمنمملوانوالشنةوالقران،كالناين

حملتهمالمتكلمينمنطائفةسوىائباتهاعلىقاطبةوالعقلاء

جملة.انكارهاعلىالئفاة)3(القدريهقولإبطالفيالمبالغة

حاصلوالتنظيفوالريالتبريدان:الحسالةسريكشفو[لذي

دلهالتعبدوأما،يكونلاأنارادلووحتى،يردهلمولوبالماء

الاخرعلىالامريناحدفقيالسالتعبد،بنيةإلايحصلفلابالوضوء

مقومهوالذيالتعبدغيرأمرلماءبطبعفالحاصل،القياسأفسدمن

الجوابخرجوبهذا،بهإلاوضوءايكونلاالذيالوضوءلحقيقة

فأننتيما،علىيحوقفلم)4(إذاالخبثرفعفيعملهإن9:قولهمعن

حسيأمر()الخبثرفعفإن"أولىللحدثرفعه1"12()ق/يحوقفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."بلثواوا9:(ظ)

كتبه.منعددفيالعبيرهذاالصؤلفاسخعحلوقد.فيهاالزإعمحلوسرها،:يعني

.""والنفاة:()ع

لا"."الذي)ف(ة

الحدث".اا)ع".
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بمنزلةهوبل،العبادةاهلمنرافعهيكونانايستدعيلامشاها

والخبائث.الحيتاتوطرح،الالرفاتوتثظيفالدار،كنس

البتة،المكلفمنفعلإلىيفتقرلاالثجاسةروالالى:يوضحه

منالطهارةبخلافالمحلطهرعيهافأزالىالمطراصابهالوبل

بهأمرمامؤدئاالمكلفيكونلامتميزةبأفعالأمراللهفإن،الحدث

الحوالبخرجوبهذ،التكليفمناطهوالذيالاختياريبفعلهاإلا

لحصولاوالأعضاء،علىالماءبجرياناعتبرتإدأ"النية:قولهمعن

اخره.إلى"...نيهإلىيفتقرلمالوضاءة

مقصودهمنهيحصل:قسم؛قسمينإلىالأفعالقسمت"الثريعةةقولهم

فمسلم.بالنيه"؛إلايحصللا:وقسم،نيهغيرمنا(أ)ظ/69بصجوده

يقبلى.فلأ،الؤاعمحلدعوى"الاولالقسممنالوضوء"إن:قولهم

العبدوقياموالنظافةالوضاءة"المقصود)1"ا:تقويرهافيقولهم

".احوالهأكملعلىر!لهلدجممابين

،ظاهرةوعبوديهباطةعبودية:عبودئتينالعبدعلىللهان:فجوابه

بصورةفقيامه،عبوديةوجوارحهلسانهوعلى،عبوديةقلبهعلىفله

يقربهلامماالباطنةالعبوديةحقيقةعنتعريه)3!معالظاهرةالعبودية

إمتحانالمقصودفإن،عملهوقبولثوابهلهيوجبولارثه،إلى

فإذاولبها،العبوديةروحهوالقلبفعملالسوائرا،وابتلاءالقلوب

هيلثيةو،روحبلا)3"المواتكالجسدكانمنهالجوارحعملخلا

)91

)21

!3(

أظ(ة"لمقصود".

لما.!نفرتهة(أع

.()عفيليستط
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فكيف،والنهيبالأمروالمقسوالاع!اءملكهوالذيالقلبعمل

شرعتإنحااللاتيواتباعهوجتدهرعيتهواجثويعخبر،واجئهيسقط

وقلبالقضيةعكسىإلاهذاوهل،صلاحهولأجللاجلهواجباتها

إ.الحققة

القلبصلاحهوإنماوباطنهاظاهرهاكلهابالأعحالوالحقصود

ذلكتمامومن،والههوقيومهربهيديبينبالعنوديةوقيامهوكحاله

ورجمهنه،جنود!بعبفإذا،وربهمعبودهحضرةفيوجنودههوقيامه

والحقت،بالردالخدمةتلكأجدرفما،والعبوديةالخدمةعنهووتغيب

إلاالقلبعملعنالخاليةالاعمالوهل،المطابقةغايةفيمثلوهذا

.عقاب؟!ولاثوال!عليهايترتبلاأنوغايخها،العابثينحركاتبمترلة

ناإلىهوانحرفهؤلاءطريقةالقلوبارباببعضرأىولحا

)1(1

وفال:،الجوارحعبودلةوعطل،القلبعبوديةإلىهمهصر!

تبع.والجوارح)2(،الخدمةبحقيقةالقلبقيامالمقصودب")ق/281

عبودئةإلىلهمالتفاتلاهؤلاء؛تقابلأعظممتقابلتانوالطائفتاذ

إلىلهمالخفاتلاوأولحك،قلوبهمعبوديةففسدت،جوارحهم

ياللهالعارفونوالحؤمنون،جوارحهمعبوديةففسدت،قلوبهمعبودية

فيقلوبهموقدمواوباطنا،ظاهزاالعبوديهبحقيقةلهقامواوبأمره

خدمةفيوجنودهالملكفأقاموالها،تبغاالاعضاءوجعلوا،الخدمة

العيودية.حقيقةهووهذاالحعبود،

زشله،بإرسالهتعالىالربمقصودهوهذاأنالمعلومومن

".همتهصرفالى!هو)ع":)1"

.!"العبوديهة")ق")2
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هذهمنالحقصودأنالمدعيفدعوى،شرائعهوشرعه،ك!جهوإنزاله

الدعاوىطرمنالقلبعبوديهيصحبهاالموان،حاصلالعبودية

الموفق.واللهوافسدها،

اعمالارتباطعلمومواردها؛مصادرهافيالشريعةتأملومن

اعمالوانبد!نها،)1"تنفعلاوانها،القلوببأعمالالجوارح

عنالمؤمنيميزوهل،الجوارحاعمالمنالعبدعلىافرضالقلوب

ميزتالتيالأعمالمنمنهماوإحدكلقلبفيبحاإلاالمنافق

قبلقلبهبعملإلاالاسلامفيالدخولأحايمكنوهلبينهحا،

وادوم،واكبرأ2"الجوارحعبوديهمناعظمالقلبوعبودئة،جوارحه

علىالقلبواجبالإيحانكانولهذاوقت،كلفيواجبهفهي

الإيمانفمركب،الاحيانبعض!ياالجوارحواجبوالاسلام،الدوام

اهذهفيمختصر!كلحاتفهذه،الجوارحالاسلامومركب،القلمث

إشارة!إليهااشيووانما،ضخمسفرمنهااملقابسطتلو،المسألة

بالنيه،عبادةتكونإنما)3(الجوارحاعمالأن؟الصحألةوحرف

تركهوعلى،الثوابعليهمرتبمقصود،نفسحهفيعادوالوضورو

بالتيةغيرهعنتعالىالحعبودإفرادالعباداتفييجئماوكما،العقالث

يجحثفكذلك،سواهلابهاالمرادأ؟(المقصودوحدهافحكون،والقصد

صورةاتحادمعالنوعينبينالتمييزيقعولا،العادةعنالعبادةتمييؤفيها

"تقع".)ث(ة11(

ا"واكئر".ظ(:و)ق)2(

)ق(.منسقطت"الجوارحأعحالأذلا)3(

تعالىاالمعبودإفرادالعباداتفييجبأنه"فكما:والحطبوعات)ظ،فيبعده)؟(

وحشو.تكراروريادتها،مسخقيمبدونهاوالحعنىبها"
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معتدولامقبولغيرالمعبودارادةيصحئهلافعمل،بالنيةإلأالعملين

إليهوالسمربلهالتعبدإرادةتصحبهلاعملوكذلكب()ظ/691،به

م،الإخلانممةمنجز!والتعبدالحقربنميهبل،بهمعتدولامقبولغبر

الإخلاصنيةكانتفإذاالتعبد،بنيةإلاللمعبودالإخلاصلنيةقوامولا

،وأحرىأولىالتحبدنميةفاشتراط،العبادةأداءكلصحةفىشرطا

وذلك،عبادةالوضوءيكونأنبإنكارإلاالبتةهذاعنجوابولا

كونإنكاربمنزلةوهو،بالضرورةالشرعمنالمعلومبإنكاريلتحق

.للصوابالموفقوالله،عبادابوغيرهاوالجهادوالحجوالؤكاةالصوم

(افافدةأ

عنسحلانه:عباسابغعنالحالكي)2"مروانبغاحمدذكر

ئستقبلولاوجههعلىيكب9قال:كفنلهيوجدولمماتميت

".القبلةبفرجه1282()ق/

والصواب،باطلهوبل،عباسابغعنالصحهبعيدهذا:قلت

مستقبلجنبهعلىلحدهفيويوضع،ترابمنبحاجزيستزانه

كانوإذاغيرها،اوملاءةع!نشرالذيالعريانيمنامكما،القبلة

ثيابه.ع!منبحنزلةكانلقبلةمستقبلوهوترابمنحاجزع!

فائد-أ3،

بنعبدادلهإلىجلستقال:مجاهدعنأيضا)"*وذكر

)2(

)3(

)4(

"."مسألة)ظ(:فيبعدهاوماهذه

هذاذكروقد)333(،ت!العلموجواهر"الحجالحةصاحبالدينوري:هو

ضعيف.وسندهمتندا،539(رقم331)3/:الالفكخابهفيالأثر

)ق(.من

.انقطاعوفيه،مسندا01(0لأرقم376)3/!الحجالصة":في
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01رو)1،..ص
حقا"إن:قالثم،إليواقسبل،سلمثملمححع!أدصليوهوعمر

يخففانالتطؤعيصليوهوالرجلإلىالرجلجلسإذاشنةاوعلي

."إليهويقجل

قبلهرووليلخهإلايوممن"ما:قالعباسابنعنايضا)2(وذكرمنن

بعد!".ليلتةفإنعرفةيومإلا

،بعدهاليومليلةأن:طائفةعنفخكي؛فيهاختلفمماهذا:قلت

الليلةبينفضلمنومنهم،قبلهاليومليلةانالناسعندوالحعروف

)3(والليلة،الأياموسائروالاحدوالسبتالجمعةكليلة،اليومإلىالمضافة

ذلك،ونحوالثفر،وليلةعرفةكليلة،فعلأوحالأومكانإلىالمضافة

الأثريهذاواح!جوا،بعدهغيرهإلىوالمضافة،قبلهاليومإلىفالمضافة

الناسفهمهوالذيالعيد،بل!لةعليهمونقضى،عباسابنعنالمروي

منبصيامالجحعةيومتحصوأ"لا:لمج!م!النجيقولمنوحديح!قديفا

التياالليلةإنها")؟"اللياليبينمنبقيامالبحعةليلة!لا،الاثامبين

تعظيمها،إلىيسارعونالناس،"فإنالجمعةيومعنصبيحتهاتسفر

،بالقيامتخصيصهاعن!ك!فنهاهم،اللياليسائرعنفيهاالتعبدوكئرة

اعلم.والده،بالصياميومهاتخصيصعننهاهمكما

الامصار،ائحةلذكر"الجامعكتابهفيالحاكمعبداللهأبوقال!

سمعت:يقولالحذكرترابأباسمعتالأخبا!":لرواةالمزكين

)2(

)3(

)4(

عحردا.9:والمجالسةالمطبوعاتوفب"عحرو!:الأصولفي

.مسندا(045رقم3لأ2)2/:!!الحجالسةفي

.""الليالى:()ع

هريرةأبيحديثمن)1144(رقمومسلم)5"91(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله-!صي
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محمدبنالعبالسسمعت:يقولسهلبنعبدالرححنبنإبراهيم

صالحبيهدايافاستقبلتهمصرمعينبنيحعىدخل:يقولالهاشمي

تاملفلمامصر،ودخل!بلها،دينارومائةوجاريةالليثكاتب

صالح.أبيعنتكتبوالا:قالحديثه

صالج!ابايحابلمإذيحيىفضائلأجلمنهذه:الحاكمقال

ونعمف.بلدهفيوهو

سحعت:جدينا،الشعرانيالفضلبنمحسمدبنإسماعيلاخبرنا

تغدىإذاالجعدابيبنسالموالدالجعدبوكاذ:يقول،المدينيبنعليئ

،خارجيانواثنانسيعياذواثنانمرجئاذاثناذ:ستةفكاثوا،لنيهجمع

اهوائكمأ1(.بينوفرقايديكمبيناللهجمعلقد:يقولالجعدابونمكاذ

الهاشمي،صالحبنمححدالحمنابيالقضاة!اضيعلىقرات

المديني،بنعليبنعبداللهاخبرنا،موسىبنالحسينبنعبداللهحدثنا

عنلهااصلولايروونهااحاديثخمسة:يقولبيسمعتةقال

وحدلث:!ده")2"،منافلحماالشائلصدق"لو:حديثلمجم!اللهرسول

وحديث:اللأين")3"،كممإلاكغولاالعيمنب(282)ق/وجغالاوجع"لا

وحديثأ()ظ/!91")3(،طالبأبيبنعليئعلى!دتالشمس!"إن

مائتيالأ!ضتحتيدكيانمناللهعلىأكر؟"انا:قالع!ي!انه

)1(

)2(

)3(

)4(

292(.)6/سعد؟؟ابن"طجقاتفيالخبر

.(2302/):الخفاء"و"كشف(،92لأ)5/:الممهيد"لم:أنظر

035(،)1/.!المجروحين9ديحبانوابن)7/38(،:ايأوسطدا9فيالطبرانياخرجه

.كذابإشادهوفي2(،؟4)2!:"الحوضوعاتإفيالجوزيابنوذكره،وغير!م

الكبيرا[؟دافيوالطبراني)6801(،رقم"المشكل"فىالطحاوىأخرجه

بعدها(.فما164)8/،:الخبويةالسنه!مهاجانظر،يصحلاوهو145(،)؟2/
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.يغتابمان")2"كاناانهمالعحجوم1ولحاجم1"أفطر:وحديثعابم")1(،

فيتدورأحاديثاربعةاحسمد:الامامقولهذاونظيز:كاتبهقال

ذمياادى"من:حديث!ج!.اللهرسولعنلهاأصللاالاسواق

اللهعلىلهضمنتاذاربخروجلجمرنى"من:وحديثاذاني"،فكأنما

"يوئم:وحديثفرس"(،علىجاءوانحق"لل!ثحايل:وحديث،"الجنه

كلع4

سسنتسبم")3".س1ريومنحركميومصومكئم

ا:يقولسليمانبنمحمدسهلأباالاستاذسمعت:الحاكمقال

محمدابناشهدت:يقولالثقفيإسحاقبنمحمدالعباسرالاسمعت

كرامبنمحمدمنكتابإليهودفع-ادله-رحمهالبخاريإسماعيل

سالم،عن،الزهريعن،عيينةبنسفيانمنها:احاديثعنلضسأله

ومعمر،"،ينقصولايزيدلا"الايمان:قالع!النبيان،أبيهعن

بهاحدثمن:كتابهظهرعلىالبخارفيفكتب!مثله،الزهريعن

الطويل.والحبسالشديد()!الضرباستوجب

سمعت:يقولالحافطيعقوببنمحمد()الحسينأباسمعت

161(.)1/الخفاءا:"كثحف:انظر)1(

"الفتحإ:فيالحافطقال،وغيره)2/99(ا:المعانياشرحفيالطحاويأحرجه)2(

ويخرهما"الحعرفة((فيوالجيهقيالدار!وعئحاذالطحاويا"أخرجه:2(01)4/

ارسله،منو!حهمثوباذ،عنالأ!شعثابىعن!لبعةابىبنيزيدطريقمن

الحديي.ابنكلاموذكر!...متروك!بيعةينولزيد

العراقياوقال)2/236(،!ش!الموضوعاتفيالجوزيابناحسمدعنأسخدها)3،

"...أحمدألا!امعنالكلا!هذا"لايصحة223()ص/:ا!والايضاح"التقييدفي

الكللام.منفيهاماوبئناحديثما،حدل!أعليههالكلمئم

(.العقاب"لعلها)ق،؟ها!شفيوكتب)ظ(،فيلحمت)4(

.الخيرا"!أبوأا+)ظ()5(
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فيتعرفهل:الراريحاتملأبيقلت:يقولالدغوليالعباسابا

قلت:،اعلمهلا:قالاحمد؟اسمهاحدا!ب!اللهرسولاصحاب

فهل:قلتلا،:قالإسماعجل؟)1"اسمهمنالصحابةفيتعلمفهل

احذافيهمتعرففهل:قلتلا،:قال؟أيوباسمهمنفيهمتعلئم

أيمن؟اسمهمنفجهمكانفهل:قلت،أعلمهلا:قالأسيد؟اسمه

غيرلا،:قالاسعب؟اسمهمنفيهمفكان:قلت،اعلملا:قال

:قالامة؟اسمهمنفيهمكانفهل:قلت،الكنديقيسبناشعث

كانفهل:قلت،الخزاعيمخشيبنأمة:لهيقالواحدصحابي

!ي!،النبهيمولىرافعابوأسلمواحد،:قال؟اسلماسمهمنفيهم

اوس،بناهباذ:قال؟صيفيبناهبانغيرفيهمكانفهل:قلت

لا:فقالحفال؟ابنابيفغيراسمهمنفيهمكانفهلقلت:

اعلمه،لا:قالالمزيي؟الاغزغيراغرفجهمكانفهل:قلت،أعلمه

أبيبنأرقمنعم:قالارقم؟اسمهمن)2"قيهمكانفهل:قلت

إبراهيمنعم.قال،إبراهيماسمهمنفيهمكانفهل:قلب،الأرقم

عنالمكئونرواهع!يىالنبيمنسمعقدرجلبهتسمىقدقديماسم

:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،ابيهعغ،إبراهيمبنعطاء

")3(.النعالبين"قابلوأ

اخراسلم":أ!الصحابةترجمةفيحبانابنكضابوفي:كاتبهقال

)21

)3(

)4(

."اسمهاحدا9:()ق

)ق(.منساقطهاإلى."..كيرأبيض9:قولهمن

فيوالطبراني)3/243(،والحثانى":،الاحادفيعاصمابيابنأخوجه

"الاستيهعاب"ةفبعبدالرابنضعفهوالحديث،وغيرهم)1/333(!الكبير":

.(1/61):"صابةلما!فيفظلحاوا،(11/16

.(18)3/ةلاالثقات"
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ال!وداسلحتأسلملماعبدل!1(ين"اسلم:قال،رافعابيغير

الانتقاء.لميزد،لم"بإسلامه

سفرعلاضحىمنالزاديغفلهلللحفرعددتماالمالجامعيا

العمرضيعةوابل،المحسعيخيبةواقطلئ!االلذاث!اعمركأفنيتا!2لى2)قا

الخبرعنتسألولاإليهاوانطرمعتيرااللذاتبنيديارفيقف

لمعتبرأ2(معنىالفتهمبعدمنبهمالشتاتأيديفعلتالذيففي

.،3!
111:عيره

الصعبهايامنافي!عروفادواستنكرالحخكرعرفقد

ر!لبهفيالجهلاهلوصاروهدهفيالعلماهلوصار

الكريه[شتدتلماوالدينالتقىأهلللأبرارفقلت

الغربهرمنفينوبتكمأتتفدأحوالكمتنكروالا

:غيرهأ!()ظ/79

مننمنأولاكمالربكواشكرالزمنمنميسوبىبأيسرافتع

عدنمكالأبرادواهجر،الئقىذوويخعبهاعدفيمنملابسواذكر

بالجننالنا!فتوبيفطوفهامجتنئاالجناتتدخلأ!ش!تإن

،عبيد"."الثقات،:وفي،الأ!ولفيكذا)1(

"؟كافي:"ظ)!ق(:هاصشفى)2(.

تلي!ا.التيالأباتبعد)ق(فيوتأخرت)ع(لحمنسمطبالاربعةالأيات)3(
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علنوفيسرفيادلهوراقبمجتهدابالمعروفالناسوباشر

سفيانلنا،الحنفيئبكرابيحديثمنالبيهقيئ)أ"!وى؟حديث

فراهمريضاعادع!ي!اللهرسولان:جابرعنالزبير،ابيعن،الو!ي

فأخذهعليهليصلىعودافأخذبها،فىمىفأخذها،وسادةعلىيصلي

إيما!،؟فأومىوإلا،استطعتإن[لأرضعلى"كل:وقال.بهفرمى

الحديث"هذا:البيهميقالزكوعك".مفىاخفضسجودكواجعل

كلامه.تم"الثوريعنالحنفيبكرابيافىادفييعد

هذاعنابي"سألت"العلل(")2":كتابفيحاتمابيابنوقال

علىدخل"أنهقوئهجابيرعنهوإنماخطأ،هذاإن؟فقال؟الحديث

:قالمرفوعا،الحوريعنرواهقدأسامةأبافإن:لهقيللريض!".

كلامه.تم"موقوفهوبشيءليس

سفيانثناعطاء،بنعبذالوهابثتا،طالبابيبنيحيىورواه

)3(.البيهقي!واه.بمثلهفذكرهالثوري

بكروابوعطاءبنوعبدالوهاباسامةابو:رفعوهثلالةفهؤلاء

رجالفمنالخفيبكرابوواما.المشهورفالعلماسامةأبوفأما:الحنفي

!سلم.بهفاحتحعطاءبنعبدالوهابواماأحمد.ووثقهالصحيحين

أعلم.وادله،ابيهعغحاتمأبيابغذكرهكماموقوفالحديثأنوالظاهر

ا")؟("الموطأفيمالكروىكما،الصحابةعنمعروفةذلكفيوالآلا!

الحريضيستطعلم))إذا.يقولكانأنهعمر،ابنعن،نافععن

)1(

)2(

)31

)4(

)2/603(.الكبركط":لافي

.1/1113(

21/603(."الكبرى("ةفى

.)1/168(
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شيئا".جبهتهإلىيرفغولمإيماءبراسهاوماالسجود

ضعفهوقد)1(،نافععنلاسلمي،عامربنعبداللهرفعهوقد

وقفه.والصواب،زرعةوابواحمد

عن،معاويةبنزيدعن،السبحعيئإسحاقأبيعن،سحبةوروى

وهونعودهاخيهعلىمسعودبنعبداللهمعدخلت:قال،علقمة

عبدالله،منهفانتزعهاعليها،يسحدمروحةاخيهمعفراىمريض،

ب()ق/283واجعلإيماءفأؤمتستطعلمفإنالارضعلىاسجد:وقال

ثقة)3(.هذاوريد)2".الركوعمناخفضلسجود

[لمصيصي،حجاجحديثفىاحمد)4"قال:احنبلقال:حديث

هريرةابيعن،زرعةابيعنحزم،بنإبراهيمعن،شريكعن

مسحثم،فاستخىبماءاتيتهالخلاءدخلإذاغ!النبي"كاذ:قال

إنمامنكرحديثهذااححد:فقال(توضا،)ثم،الارضعلىبيد

11.يرفعهولم،عبداللهعنص،الاحوابيعنهو

فائد")6(

الجوهريلان؛بلحنليس"نسيات":العامةقوذ:بعضهمقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.3(260/):البيهقياشصجه

703(0)2/:والبيهقى77؟(،)2/:عبدالرزاقاخرجه

اوابن"الاريخإ،فيالبخاريوذكره،العجليووثقه،الثقاتفيحباذابنذكره

الميزاذ":"لساذانظرةتعديلا.ولاجرحافيهيذكراولم،كتابهفيحاتمابي

171(.)!ى/("تالعجليو!ثقات511(،)2/

أع(.فيليستأحمد!"قالط

به.حجاجعن8619(رقم151/533أحمد:أخرجه

)ع(.فيليستالفائدةهذه
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هنسوةبتصغيرنسيهجمعوكأنه)1(،حكاه

لانه!مثهنمتعددةجماعاتعلىإلايقالفلاهذاوعلى:قلت

منهن.!الواحدةلجماعةعلىتطلقهوالعامة،الجمعجمع

فائدة

لحمف!يد"صمغفكانمابالئردشير،لعب"منع!:النبيقول

لمابهااللاعبان-:اعلم-والنهالتشبيههذاسز.2"ودمهخنزير

لحمكحرمةحرامهوالذيبالباطلالمالاكلبلعبهمقصوده-كان

كان،المالحليفيدهانهوظنبالقمار،إليهوتوصلالخنزير،

شبها()ظ/891!ك!ي!و[لنبي،بذكاتهالخنزيرلحمأكلإلىكالحتوصل

الأكل،مقدمةهوإذ،ودمهالخنزيرلحمفييدهبغامسبهااللاعب

كأكلكانالمالبهااكلفإن،المالاكلمقدمةبهااللعبدكما

و[للهكلهذا،بمقدمةهذامقدمةفيوقعإنماوالمتشبيهالخنزير.لحم

اعلم.

فائدة

اصيبوا)3"الذيبالثفرتنحرالنومفيراهاالتيالبقر!يوالنبيتفسيو

احدأ".يوماصحابهمن

الخط،صورةفيمسنركانوالنفر(""البقرأنالتأويلهذاوجه:قيل

)1(

)2(

)3(

)3(

)6/8025(."الصحاح":في

.-عنهاللهرضي-الحصيببنبريدةحديثمن)0226(رقممسلمأخرجه

"قـلواإ.*ق(:

موسىأبيحديثمن)2272(رقمومسلم)3622(،رقمالخارياخرجه

.-عنهالمحهرضي-
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التعبير.جهاتمنخةوهذه،بالتقطالاخرعناحدهماويمتاز

الخطمنشيئايدركع!ي!النبييكنولما!جدافاسدقولوهذا

النرديؤولفلا،التأويلجهاتمنصحيحةجهةهذهولااصلأ،

بالجنة،الحتةولا،بالغبن[لعينولابالزند)1(،الزبدولابالبرد،

ذلك0مثالو

وهيبهاتقاتلاقياسلحتهامعهاالبقرأنالشبهوجه:وقيل

عندالرماحفيوالقرونالصياصي)2(تستعملالعربوكانتقرونها،

المسلمينبينمشتركولكنه،الأولمناقربوهذا.الأسنةعدم

سلاحها.معهاطائفةكلفإنوالكفار،

ولااتعمرلاالارضانالتشبيهوجه:يقالأناهذينمنواجود

وبقاءاالعالمصلاحوبها،الارضعمارطفهمبالبقر،ئفلإلا

واهلهاالأرضصلاحبهم،المؤمنونوهكذا،امرهموقواممعيشتهم

الدوالثاانفالبقرانكما،للناسالارضاهلوانفعزينتها،وهم

لقبولوتهئفهاأ3(الارضتثيرالبقران:وهوآخروجهومن،للأرض

القلوبيثيرونوالايمانالعلماهلوهكذاوإنباتها،(4"2)ق/البذر

اعلم.والله،وكمالهونباتهفيهاالهدىبذرلقبولويهـحونها

فائدمى)4(

كلا:قال.سرقت؟:فقالشرقرجلاعيسى"رأى:غ!حمالنبيقول

محرد،غيروالنثطبالزبداالزندداولاو)ق(:)ظ(،منسقطت.(".."ولا11(

شتى.أنحاءعلىقراءتهويحكن

نفسها-القروذهي)2(

."وترخيها":()ع)3(

565(.)6/ة!الباريو"فتح)1/3"أ(،":اللهفانإكاثةإوانظر)ظ(،فيليست)؟(
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"أأ".بصريوكذبتبالله1صمنت:عيسىفقالى.فوإلاإلةلاوالذي

"اسرقت":والمعتىإخبار،انهلا،المسيحمناستفهامهو:قيل

لما:وقيل"،بصري"وكذبت:قولههذاويرد،صدقهلهحلففلما

كلا،:فةالسرفب؟.فقالالساردقبصورةالمالاخذالمسيحرآه

ليقلبهاخذهلأنهاوحق،فيهلهاومالهلأنهإما،بسرقةليص!:اى

:قاللهحلففلما،رأىفاظاهرعلىاحالع!والمسيح،ويعيده

فينفسهكذبانهلا"سرقةأنهاظنيفينفسيوكذبتبالله"آمنت

وهكذا،العيانعلىلاالظنعلىواقعفالتكذيبعيانا،المالاخذه

"وكذبت:روايةوبينبينهاتنافيولا،)2"نفسي"وكذيتالرواية

انهظنف!كذبتهفأنا،سرقةالاخذذلكانظنالبصرلأذ"،بصري

بسرقة.ليساخذاراىإنماولعله،سرقةراى

المسيح!ان:وهو-بهالتقولعله-ثالثمعنىالحديثوفي

اللهبوحدانيةالحالفهذاأنظنوجلالهقلبهفياللهوقارلعظمة

قدبصرةيكونانوجوز،تصديقهعلىباللهإيمانهفحملهصادقا،

".بصريثوكذبباددهامنت":فقال،يرلمطواراه،!لب

)3"بخلافبعفالأشياءورؤية،الغلطلهيعرضالبصرانريبولا

العقلعليهحكمفاذا،الخارجفيلهوجودلاماويخيل،عليههيما

)"بصرهفكذببصرهعلىإيمانهحكمع!والمسيح.غلطهلبين

)2(

)3(

)4(

هريرةابيحديثمن)2368(!قمومسلم34441(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهاللهرضي-

أظ(.منصاقطهناإلى."..انهاظني!في:قولهمن

غير"."على)ق(:

)ع(.فيليست"بصره"فكذب
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أعلم.والله؟إليهالغلطونسب

فائدة

من"إخو؟:لفظوفي"،علاتأولاد"1،عنبياء:ع!ج!النجيقول

01وأحا")1(ودينهمشئىافهاتهم،علات

ا،شتىنسوةمنالرجلأولاداهم:العلاتبنو)2":الجوهربدقال

امنعلاثمق!لها،كانتاولىعلىتزوجهاالذيلانبذلكسميت

إذا:يعلهوعله،نهلبعدعلل:لهيقالالثانيوال!شرب،العللالثانية

الحاذية.السعيةسقاه

الضرائر،:والعلاتضوائر،اولادلأنهمبذلكسحوا:غيرهوقال

اظهؤ.الثانيوهذا

)!"عياضالقاضي-منهمجصاعةفقالالتشجيه)3(؛وجةوأما

وبعضهمب،)ظ/891،ازمانهمفيمختلفونالانبياءان!عناه-:وكيره

زمانيجمع!ملمإذعلالب،اولادفهمبعض،منالوقتبعيد

وعيسىواحد،بطنالعلاتاولاديجمعب()ق/284لمكحاواحد،

كأنهماكانا،نبيبينهمايكنولمغ!والنبيمنالزمانقىيبكانلما

ا:قالوا"،مريمابنبعيسىالناسأولى"أنا!و:فقالواحد،زماذفي

الحديب."علاتمنإخو؟"الأنبياء:فقال؟اللهرسولياكيف

)1(

)2(

)3(

)41

)3442(،دقمالخارىخرجه

-.كهاللهرفي-

17(.لأ)5/3"الصحاح":

"الضسصةإ.)ظ(:

)7/337(.:"المعلم"إكمالفي

هريرةبىحديثمن)2365(رقمومسلم
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دينشثهغ!ي!لنبيأنوهو:هذا،مناحسناخروجهوفيه

لثريكلاوحدهاللهعبادةوهوالتوحيد،منعليهاتفقواالذيالأنبياء

الواحد"بالأب=ولقائهورسلهوكتبهوبملائكتهبهوالإيمانله،

فقال،كلهملأنبيائهاللهشرعهالذيالدينوهوفيهجميعهم،شتراك

وصيناوماإلكاوحتنالذىوألفىحابهءهـص!ماالذينمنلكمش!خ!):لىتعا

.[13:]الشورىفية<لئفرقواولاالدينألمحواأنهـعيم!وكوسىإقيهيمتبه

الأنبياءدينانماجاءباب"صتحيحه":فيالبخاريوقال

اللهاخبرالذيالإسلامدينهووهذا)1(،الحديثهذاوذكرواحد،

فهو!ع!،محمدخاتمهمإلىنوحأولهممنورسلهأنبيائهدينانه

الواحد.الاببحنزله

الامهاتبحنزلةفهي،تختلففقدوالماموراتالأعمالشرائعواما

الشرائعتلكمادةنكحاواحد،أبمنالا!اتتلكلقاجفإن،الستى

يالحديث،الحعنيينأولىفهذا،عليهمتفقواحددينمنالمختلفة

ويجعلون،بأمهاتهمزمانهميشبهانيوجبماازمنتهمتباعدفيوليس

بحنزلةوالابالشريعةبحنزلةالاموكون،لذلكالأمهاتمختلفي

وتعددالأبواتحادوتأنيثها،الاموفرعيهوتذكيرههذاوأصالة،الدين

أعلم.والله،الحديثمعنىانهعلىيدلمالحالأم

فائدة

به"و"أرسل"،بعبده"بعث:دونء<لعتد>أشرى:تعالىقولهفي

الحديثهذاالخاريوذكر،الصحيحفىالمصنفذكرهااليالحرجمهاجدلم)1،

"الفتجإ:.<..!دم>واجمر!اقكئب:اللهقولبابفيماليينموضعينفى

6/954(-.)551

1161



فيكهي،للمصاحبةهناالباءفإن،مسراهفيلهمصاحبتهيفيذما

)اسراى(فإذ،للتعديةوليستبغلامه("وسافربأهله"هاجر:قوله

منكاذالسرىذلكلأذوهذا،وأسراهبهسرى:يقال،بنفسهيتعدى

سافرإذا!كاذولهذا،الصاحبيعتدمذوالسفر،ع!ح!اسفارهاعظم

السقر")1(.فيالصاحبأنتللهم"1:يقول

"سرى:قيللوالثلاثيالفعلمنيفهمالمعنىفهذا:قيلفإذ

اجوية:ففيهوالباء؟الهمزةبينالجمعفائدةفحابعجده"،

:تقولسوى،:!لا!مأسرىوإذ،بمعنىانهمااحطها:

جماعة.قولهذاواحد،يمعنىواسرى("،زيا"سرى

:أي،محذوفومفعولهفتعذ)أسرى(ان:والثانيأ(285)ق/

للقولويشهد،وغيره)2(السهيليقولهذ!"،البراقبعبده"أشرى

قائمقامححىالغدومنكلهاليلتنا"اسرينا:الصديققولالاول

")3(.الظهيرة

شحئاذ؛منهيفهمبالباكاالمتعديالثلاثيأن:الصحيحوالجواب

علمهدخلتلمامصاحبته:والثاني،فاعلهمنالفعلصدو!:احدهما

البا-.

منكوجدقدكختبه"،وسافرلثبزيد"سريت:قلبفإذا

:قالكحا،فيهلزيدمصاحئاوالسفرالسر!

)2(

)3(

.-عنهاللهرضي-عيرابنحديثمن()2!13رقممسلمأخرجه

.(81!)2/:!الانف"الروضفيكيا

ن!)9002(رقمومسلم)3615(،رفمالبخا!جمماأخرجه،الهجرةحديثفي

.-عنهحااللهرضى-بكرأبيعنعازبب!البوا!حديث
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!لبمغشيمأأ(الظلامعلىسريتولقد!

خرجسهحها،خرجفأئتهن،نسائهبين"أقرع.الحديثومنه

بها"أ2(.

كقوله،فقطبالمفعولالفعلإيقاعفيقتحمىبالهمزةالمتعدحدواحا

فأخرتجئهم>8![تا!ولأ(أمهعكمبالوقمحاحرجكموألله>:تعالى

بالهمزةالحتعديهذاقرنفإذ،ونظائره.!5[.]الثعراء:<جن!خمن

ولوالباء،منالحفهومةالمصاحبةمعالمفعولعلىالفعلإيقاعأفاد

ممتنع،وهو،مصدرهفيالممتح!اركةمعنىمنهفهمبالثلالىفيهاتى

فتأمله.

)3(فائدة

ميعاد؛كيرمنمفاجأةبالاسراءع!ح!اللهرسولكرامةكانت

بعدموسىوكراحه.بغتةبالكرامةويفاجأالانتظار،ألمعنهليحمرح

ليلة.اربعينانتظار

طما4أفائدة

والئصب،الجوعمسظريقهفيوجدالخضرإلىموسىسافرلحا

62[؟]حدفأت!(سفرفاحدأنص!امنلقدحلقيناناءاشاغداح>:لفتاهفقال

.مخلوقإلىسفرفإنه

)1!

)2(

)3(

)4(

وتحامهةلأ(،!1/3:""الحماسةانظر،الهذليكبيملأبىاليت

كل!مثقلكيرالفتيانمنجلد!

تخريجه.مح،الإفكحطيثحرقطعة

)ظ(.فيليست

)ع(.فيليست
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يأكلافلمبعشر،)ظ/!!11(وأتحهاليلةثلاثينربهواعدهولما

ا،تعالىربهإلىسفركانفإنهلمنصبولاالجوعمسيجدلمفيها،

والمنصبالشقاءمنفيهيجذلارئهإلىوسيزهالقلبسفروهكذا

المخلوقين.بعضإلىسفرهفييجذهما

ئدةفا

شهرينمسيرةواحدةليلةفيلمج!ي!اللهرسوللحصلالبراقتسخير

يومفيشهرينمسيرةلسليمانالريحإتسخيرمنأعظموإياباذهابا

تحمله،بماالإسراع!عها،الحركةسريعةالريحفإنوإيابا،ذهابا

أعظم.فيهفالايةالبراقوأما

فائدة

ا،وحكصةإيحائاوحشوهقلبهيتطهيروالاعتناغحمك!يطالنبيصدرشق

.بالدماغمتصلوهو،القلحثالعقلمحلأنعلىدليل

علىالذهبمنالالستفيع!م!قلبهبغسلالفقهاءبعضقواستدل

فإنالبعد!غايةفيوهووالمساجد،بالذهبالمصاحفتحليةجواز

كرامةوكاذالدنيا،ذهبمنذلكيكن،اولمالنبوةقبلكانذلك

داخليناليسواوهم،اللهبأمرالملائكةفعلمنوكانلمج!ج!،بهااكرم

البشر.تكاليفتحت

بالحريرالرجلانخفاعجوازعلىبهاحتبئمناحتجاجمنهاوابعد

لانا:قال،والمخدةواللحافب()ق/5"2كالفراشلامرأتهتبعا

اهذاابعدوقدتبعا.بذلكانتفع!ك!ي!والنبيعلعه،!حرجلاالملك

.ادليلبغيروأتى،النجعةالقائل
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فالدة

،المحرمفهوالراجحةاو)1(الخالصةالمفسدةمنشأكانإنالفعل

بحسبالكراهةفيومراتبه،المكلروهفهوالمفسدةتلكضعفتفإن

.للمفسدةمنشأكانإذاهذا،المفسدةضعف

ايضاحرامفهوقريباالإفضاءكانفإنإليهامفضتياكانإنواما

يسلبالقسمفهذامحاسنها،ورؤيةبها،والشفر،بالأجنبيةكالخلوة

وحكمها.الاباحمةاسمعنه

حكمها،ولاالاباحمةاسميسلبلمجذابعيداالإفضاءكان!ان

مقصودهالذيالخاطبوكنظرمعها،وسفرهالمحرمالرحمذيكخلوة

،الورعفهوماقرباالافضاءقربفإن،الراجحةالمصلحةإلىالإفضاكا

الإفضاءقربوكلما،وبعدهالافضاءقربقدرعلىالمراتبفيوهو

التحريم.درجةإلىشتهيحتى،والورعبالكراهةاولىكاذ

فائدة

فياصلبه""مرحب!الإسراء:ليلة!ي!للنبىالملائكةقول

وسهلا،اهلانحو:اللقاءعندناسبهاوماالألفاظهذهستعمال

ونحوها.مورديمن"2(ومقدموخير،وكرامةومرحئا

لها،الحاللاقتضاءوحدها؟!مرحبا":لفظعلىمنهاالادتصاروو

فيهايطلقولم،اوسعالأماكنإلىافضىقدوكان،ال!عةهو)3"الرحبفإذ

.السماءإلىمحمولاكانغ!بطوالنبي،سهلامكاناوطئت:معناهلأذ؛"سهلا"

.""الحاصلة:(>ع(1)

.""وأتم:()ع(2)

الترحيب".إو)ظ(:المرحب"داأع(ة31(
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فائد-)1(

وما،احملكملا"والله:موسىابيحديثفيغ!م!النبىقول

وجهين:يحتمل")2(عليهاحملكمماعنذي

،الحالواووالواو،واحدةجحلمةالكلاميكوناناحدهما:

عليط،اححلكمامافيهاعنديليسحالفياحملكملا؟والمعنى

"،حملكمأدله،حملتكمأفا"ما:قالحيحثلمج!م!جوابههذاويؤيد

تكفير.إلىمحتاجةاليمينهذهتكوذفلاهذاوعلى

يحملهم،لاانهأحدهمافيخلف؛جحلتينتكوذانويحتحل

فيقولههذاويؤيد.عليهيححلهمماعندهليسانهالثانيةفيواخبر

أحلفلا"إن!:فقال،حلفتوقدحملتخا،إنك:لهقيللماالحديث

الذيواتيثيمينيعنكفرثالامنهاخيراكيرهافأرىيميؤلحعلى

بجوابين:هذاعنيجيباذالأولالاحتمالنصرولحن.خيو("هو

فيهاليبيناليمينسبيهاكانلقاعدةاستئنافهذااذاحدهما:

وكفرها.الحمينتلكفيحنثانهلا،اليمينحكمللأمة

حنحتولو:أي،التقديرعلىضجكلامهذااذ:الئانيالجواب

اعلم.والله،خيرهوالذيواتيت،يمينيعنلكفرلت1286()ق/

فائدة

")3".الحسنشطراقىد!"إنه:يوسفعنلمج!ي!النبيقول

)11

)21

)31

(.)عفيكالجست"فائدة

موسىاببحديثمن)9؟16(!قمومسلم44151(،رقمالخا!ياخرجه

.-عنهاللهرضي-الاشعري

.(1)62ردمومحملم،0357()رقمالبخارجممااخرجه،الاسمراءفيأن!سيثح!منقطعة
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اوتيهالذيالحسنشطراقىلييوسفأنمنهالمراد:طائفةقالت

تلكشطربلغويوسف،الح!منقيالغايةيلغغ!م!فالنبيغ!ييه،محمد

عنقتادةحديثمنالترمذيرواهماذلكويحقققالوا:.الغاية

حسنلوجه،1حسنإلانبئاالله"مابعث:قالب()ظ/991انس،

صؤتا")1(.وأحسنهم،وجهاأحسانهمع!نبيكموكان،الصوت

الناسعنأخصراللامعليهيوسفأن5:معناأنوالظاهر

بشطرهعنهمفانفرد،شطرهفيكئهمالناس!واشترك،الحسنيشطر

"الحسن"فيواللامعنه؟يعدذفلماذااللفظظاهرهذا،وحده

أدريوماجم!،المختعبالنبىالمعهودالمععنللحسنلاللجنس

؟.ذكروهماإلىهذاعنالعدولعلىحملهملذيما

كانع!ميهالنبيانعلىيدلبلهذا،ينافيلاانسوحطيث

احسنهمع!ح!كونهمنيلزمولاصوتا،واحس!فموجهاالأنبياءاحسن

واشتركوا،الحسنبشطرالئاسعناختصنيوسفيكونلاأنوجفا

اخحصفيمايوشفشاركقد!النبيويكون.الاخرالشطرفيهم

اعلم+والله)2(،الثانيال!طرمناخربحسنعليهوزادالشطرمنبه

)1(

)2(

)3(

ئلىةفا

مة")3(؛القي!يومشهداءولاشفعاءاللعائونجمون"لا:يك!م!النبيقول

"الكاكلإ:فيعديوابن)ص/015(،السححائل":أفيالرمذيأخرجه

مصك.بنحساممعاكيرعنضعيفوهو،أنسحديثمنوكيرهم43(لح)2/

)1/477(.الحيزان":إفيوالذهبي،عديابنضعفه

)لق(.منساقطهناإلى.".-النبي"ويكونةقولهمن

.-عنهاللهرضي-الدرداءابيحطيثمن)8925(رقمصسلمأخرجه
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فالحسيء،إحسانوالشفاعة،الاساءةأبلغمنبل،إساءةاللعنلأن

فإذ،بالشفاعةالأخرىف!الاح!مماناللهيسلبهباللعنالدا!هذهفي

هيالتيالشفاعةمنمانعةوالالساءةيز!ع،امايحصدإنماالإنساذ

.إحسان

للسهاداة،منافيةوهي،عداوةالفعنفإنالشهادةامناللعنمنغواما

إحسانهلكمال؛الخلائقوشحفيمالشفعاءسيد!ي!النبيكانولهذا

ع!.بهمو!حمتهورافته

فائدة

إلى!ك!ي!النبيبيتأهلعنالخلافةخروجفي-أعلموالله-لحر

لأوشكموتهبعدالخلافةتولىلوعلياان.وعحمانوعمربكرابي

منصباادلهفصان،بيتهأهلملكهورثملكإنه:المبطلونايقولأن

هل:سفيانلأبيهرقلقولوتأفل،الشبهةهذهعنونجوله!سالته

ملكاآبائهف!كانلو:لهفماللا،:قالملك؟منابائهفيكان

شبهةامنالعليمنصبهاللهفصانابائهأ1(.ملكيطلعب!جل:لقلت

لمكونهفيالسرحهو-اعلموادده-وهذا.ابيتهوأهلابائهفبالملك

العمبطلب()ق/286يظنلئلا،الشئهةلهذهقطغاوالانبجاء،هويورث

منالانسانيفعلهكحاوورثتهملأولادهمالدنياجمعاطلبواالأنبياءأن

،اذلكمناللهفصانهم،وذرثتهلولدهمالهوتو!يثهنفسهفيزهده

إلىاالحهمةتتطردالئلا،المالمنشيئاورئتهمتوريثمنومنعهم

أصلا.لثيهةو!سالتهمنحوثهمفييبقىفلاا،ورسلهاللهحجج

رقمومسلم)7،،رفمالبخاريأخرجه،هرقلمعسفياذابيحديثفي)1(

.-عنهماالله-رضيعباصأبنحديثمن)1773،
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انهااستقر)1(لياالأمرلأن؟بيتهواهلعليئوليهافقد:يقالولا

والتقمدم،بالسبقتستحقنبؤةخلافةهيوانما،موروثبملكليست

وليهاحينفيهميكنولموأفضلها،الأمةسابقهووقتهفيعليكاذ

والحمدشبهةبذلكلمبطليحصلفلم،منهخيؤاولا،منهبهاأول!

تعالص.لله

ئدةفا

منمسجذاوجعلهااليتيمينمنالمدينةمسجدأرضشراءفي

بيعهإلصمحتاخايكنلموان،اليتيمعقاربيعجوازعلىدليل:الفقه

سورأومسجدلبناءعامةللمسلمينمصلحةالبيعفيكانإذا،للنفقة

منه.لهخيرهوبماعنهعوضاذابيعهايضاذلكمنويوخذ.نحوهاو

علىدليلمسجذاوجعلهاالارضمنالحشركينقبورنبمضوفي

هووإنمالنجاستها،عنهاينهلمفيهاالصلاةوأذ،المقبرةطهارة

عبادةاصلهوالذيبالقبور،الشركلذريعةوسداللتوحيد،صيانة

.وغيرهعباسابنقالكحا،الأصنام

فائدة

وقتفيهادئاالديلياريقطبنعبدالله!النببئاستئجارفي

الطبفىالكافرإلىالوجوعجوازعلىدليلكافر،وهو2"،أالهجرة

يكنلمماونحوها،والعيوبوالحسابوالكتابةوالادويةوالكحل

لاأذكافزاكوفيمجردمنيلزمولا،عدالة)ظ/0012،تتضمنولاية

الطريق،فيالدلالةمناخطرشيء،فإنهأصلا،شيءفيبهيوثق

".)1()ع(:"سبق

.-عنهااللهرفي-عائشةحديثمن51093(رقمالبخارياخدجه21(
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.الهجرةطريقمثلفيولاسيحا

ئدةفا

نا15وامرله/كتائاكتبع!ج!النبيأنجحشبنعبدالدهحديثفي

بعدالكتابففخحامرهامتثلعبداللهواذ،يومينيسيرحتىيقرأهلا

.)1"الحديث..فقراه،اليومين

فيه،مايدرىلاالذيالكتابعلىالشهادةجواز:الفقهم!فبه

وهي،الشهادةجازت،فيهبماعليفاشهدكتابيهذا:قالإذابل

ايضا0عليهاويدلالتقليد"،"شهادة:وتسحى،مشهورةخلافمسألة

علىيقرؤهاولاو[لنواحيالملوكإلىكتبهيبعثكاذع!ي!النبياذ

وكذلكفلالخ"،الىفاو!لهكضابي"هذأ:يقولبل،معهيبعثهامن

.بعدهمنخلفاؤهبهعمل

"ا!:الكتابفيفإن،الايجابع!القبولتراخيجواز:وفيه

".نخلةتنزلىخىبهفامضأجابكفمناحذا،تكرهولا[قىاه

امبرعلىوالتوليةالعقدجواز:وهيا،)ق/لأ"2بديعةمسألةوفيه

الحالى.ثانيفييتبينالعقد،حالمجهولي

فائدة

[لمعروف،شعرهاالحارثبنتقتيلةنحشدتهلماحمك!يطالنبيقول

اليس")2"،!قتلهلمقتلهقب!هذاسععت"لولنضر:اخاهابهترثي

)1(

،2(

اعروةعنويخرهم95(-)9/"ه:والجيهقي036(،)2/جريرةابناخرجه

شو[هد.ولهمرسلا،

عبدالبر-وابن"93(-!)4/938-الاصابة":دافي-كمابكاربنالزبيراخرجه
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رفيفاك!كاذولكن،بالحقإ،يقتلهلمفإنهقتلمه؟علىالندئم!ه

عنديشفعتلو:فمعناه،الجانيعلىويمن،الشمفاعهيقبلرحيحا

وتركته.شفاعتهالقيلتاقخلمهذقبلقالتبحا

استدبرت،ماأمريهناستقبالت"لوع!حو.قولههذامنوقريب

افضلعلىندامه!6(فيهليس")1(،متعةولجعلتها،الهديشقتلما

الأنساكافضلإلالهليختاريكنلماللهفإن،النمكمنبهأتىمما

وتطييبوموافقتهماصحابهقلوبتالفلمحبتهكانولكنوأعلاها،

منعهولكناخلوا،كماأحلانهلوودفعلوا،كمايفعلبأننفوسهم

الأنساكافضللهاختارقدتعالىاللهفيكونهذاوعلى،الهديسووا

شئتهقلوبهموتأليف،اصحابهموافقةمنتصناهماواعطاه،بفعله

وسلامهاللهصلواتبهاللائقهووهذا،الامرينبينلهفجحسع،ومناه

عليه.

ئلةفا

الصحابةاستئذاذالأسرفبنكعبقتلىحديثمنالناولأستشكل

!ه،لهمأذذوقد،الإيمانينافيوذلكع!ب!)3(،النبيفييقولواأذ

بأجوبة.عنهواجيب

)2(

،3(

اهلبعضسحصتتالزبيروقال(الإصابةبهامث!093-)4/،الامتيعاب":في

عصنوعة.إنهاويقول،الابياتهذهيغمزالعلم

رضي-جابرحديثمن؟أ!)16!قمومسلم)1651(،رقمالبخارياخرجه

-.عئهالله

!.أ)ندمة+ق(و)ع

-رض!جمابرحديثمن)1018(رقمومسلم)3704(،رقمالبخاريأخرجه

.-عثهالله
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كونهااعنيخرجهاالكفربكلمةالتكلمعلىالاكراهاناحدها:

المسلميناذىفياشتدقدكانوكعبإبالايمان،القلبطمأنينةمعكفرا

خلاصقتلهفيوكان،قتالهمعلىايحرضفكاذ،ذلكفيوبالخ

بهنطعوابصاالثطقعلىالناسأكرهفكأنهذلك،منالمسلمين

!لوبهمطصأنينةمع،بألسنتهمأنفسهمعنفدفعوا،إليهوالجأهم

بقوممب.هذاوليس،بالايمان

بحاصريحايكنلموالكلامالثيلذلكان:الثانيالجواب

موافقتهموهيةصحيحةمقاصدفيهوتوريةتعريضابلكفرا،يتضمن

خدعة.هوالذيالحربفييجوزقدوهذا،كرضهفي

اله،والحقجم!يويإذنهكانوالنيلالكلامهذاانا:الئالثالجواب

ذلكيكنلمعامةشرعيةلحصلحهحقهفيأذانإذاالحقوصاححا

01حطوذا
فائدة

يحكمحتىينزعها،أنلأمتةلبسإذالنبيئينبغي"ماع!و:قوله

،بالشروعتلزمالنوافلإن:يقولمناحئبه"أ1"اعدائهوبينبمنهصالله

التفىامالشروعفانيالنذر،التفىامها)3"مجرىجارفيهاالشروعوان

الغاية.لأنهاقوىبالفعلوالالتزام،ابالقولالتزالموالندر،بالفعل

فياوالنسافي(،921)2/:والدارمي،(47871رقم99)23/:أح!داخرجه(1)

وله،صحت!وسحده-كهالله-!ضيجابرحدب!نلا(64الأرقمالكبرلمحما!لا

واليهقية912(،-)2/"12:الحاكمأخرجهعباسافيحديثمنشاهد

؟(.1)7/

ابالتزا!ها،.مجراهاداجار)ع(:)2(
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إلىالإشا!ةفيهب()!ت/لأ"2فان!،شيبالحديثالاستدلالوفي

لاحد""ماينبغي:يقلولملنبيئ("،"ماينبغي:بقولهالاخخصاص

فيلهغيرهحكممخالفةعملىفدللكم"،ب()ظ/002ينجغي"ماولا:

وداوم،اثبتهعملأعملإذاكانغ!جانهعليهويدل،خواصهمنوأنههذا

علجها)1(.وداوماثبتهاالعصوبعدالظهرس!نةقصىلماولهذا،عليه

إياهإيجابةبالالتزامتعنون:يقالبالفعلالتزامالشروع:وقولهم

فيه؟.دخولهبه)2(تعنونام،نفسهعملى

عنالجوابخرجوبهلايفيذ،:والثاني،النزاعمحل:الأول

.اقوىبالفعلالالتزام:قولكم

الواجبا!،التزاميلتزمها)3(لمالنافلةفيالشارعان:المسألةوسر

لهاالناذرواما،النوافلسائرفعلوفعلهاتكميلهابنيةفيهاشرعبل

فافترقا.،الواجباتيؤديكمااداءهاالتزمقدفبنذره

فائدة

قالاحد،يومغ!النبيرباعيةكسرالذيوقاصابيبنعتبة

الحلممنهماحايلغفلانسلهاستقرىإنهبالاخبار:العلحاءبعض

)1(

)2(

)3(

كتابهفي-ادقه-رحمهالمؤلفهذاخالف9نصها:حاشية)ع(هامقفي

ولمالجهاد،عليهتعـئنحربهيأمةل!منإن:فقال)3/211("الهدي"ة

ا!ثروذ.قالكماالخصائصمنيجعله

علىتعليقهفىالتخصيصعدمإلىجنح-الله-رحمهالعباسابووشيخه

وهذا،بهيلزموأنهكفايةفىضفيشروعاكونه]ماخذ[جعللكلن!المحرر"!

اهـ.."..فيهناذكرهمحااقعد

)ق(.منساقطهخاإلى"...)(بالالتزامتقولهمن

!يلزم!الأ-:(أع
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لابناء.علىالاباءنوممنوهوفيهمذلكيعرفهتم)1(اوابخرإلا

قبلهو:فقحل،ونحوههذامنلمج!ي!للنبيوقعفيحاواختلف

العصمة:وقيل!6[:]الحائدة(لناسىمنيعصمث>وأدئا:قولهنزول

بل،بالكليةاذاهممنعصمتهلاالقتلمنالنفسعصمةبهاالموعود

به،التاشيحسنمتهو،4،الاذىذلكثوابلرسولهتعالىالله!أبقى

وللحمذينوصبر،فتأدصىغ!ح!علحهجرىما)2(إلىفظراحاهماوذيإذا

الرابية.الاخذةالاشقياء

ئدةفا

واما،عليهماتالمابأيويه)3(سعذا!يطالنبيفدىإنحا:قيل

فإن،إليهيحتاجلاوهذابهما،ئفدىأذيجوزفلاالمسلمانالابوان

علىعلامةوصارت،الاولوضعهاعنالعامابالعرفنقلتالتفدية

عنك.مرضيامغبوطاكذاافعل:قالوكأنه،والححبةالرضى

فائد*

آلانى"لو:قالارتياطه!االنبيبالمائبابةأبيحديثفي

اللهافأنزلأللهآ(،ئطلقةحتى،أطلقهفلستفعل!إذ،لهلاستغفرت

يتىبأنألله!مى>:قولهإلى..<بذنوبهمعنبكوااو-اخروذ>:تعالى

يدلماهذاوفيحينئذ)!(.غ!النبيفأطلقه201[،ة]الحوبة(علئهـخ

)1(

)2(

)3(

)4(

الفم.مقدممنالأ!شانسقوط:والهتم،إالفمنئن:!والبخر

."ا...ما"ذكر)ظ(ة

ابيب!عليحديثمن)2411(رقمومسلم)5092(رقماالبخارياخرجه

.-عنهااللهرضي-طالب

والبيهقي-مردويهوابنحاتمأبيوابنالحنذ!وابن046(،ا/)6:جريرابناخرجه
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فاطمةان:وفيه)1(،واجباللهمن)عسى(إن:المفسرينقولصخةعلى

مني")2".بضعة"فاطمة؟فقال،!ي!اللهرسولإلالا:فقالتحلهجاءت

؟.اليوماتفقلوهذابمعلالحالفيبرفهل:لمحلفإن

منه!عهفاطمةلاذوإماع!ي!،بالنبيمختص!انهإمالا،:قيل

اعلم.والله،قطعا

ئلىةفا

البشر،على"ال!يد"إطلاداجوازفيا()ق/"2الناساختلف

سيدنا،يا:لهقيللما!ب!)3"بأنهواحتجوا،مالكعنونقل،قومفحنعه

ع!والنبيبقولواحتخواقوم،وجوزه)،،،اللهمالسي!"إنما:قال

هالأولالحديثم!اصحوهذا(،")سي!كمإلى"قوموا:للأثصار

لابةابيتخلفقصةفيعباسابنحديثمن16(-)؟/!أالد،تل":دافي

.تبوككزوةعنمعهونانير

فيالبيهقيأخرجهقريظةبنيمعلبابةأبيلثأذفياخرونالقصةهذهوذكر

واحدكيروأخرجه،المسيببنلصعيدمرسلمن1(لا)4/16-الدلأئل["ت9

)3/"48(.الحنحور":"الدرفيكحاصجاهدعن

094(..)3/8"4؟الحنثور""الدرانطر،والحسنعباسابنعنهذاجاء)1(

اللفظةوهذه،السالفلبابةابيحديبألفاظمنشىءفيالزيادةهذهاجدلم)2(

بنالمنورحديثمن)9344(رقمومحسلم3(لا)14رقم[لبخارىاخرجها

0-عنهاللهرضي-مخرمة

ع!"المبي"بقول)ق(ت)3(

والشائي)6048(،رقمداودوأبو0163(،لارقم)26/235احمد:اخرجه)4(

الله-رضيالشطيربنعبداللهحديثمنوكيرهم(01لأ.)6رقم"الكبرى!في

صحيح.وسنده-عه

لصعيدأبيحديث!1(لا)68رقمومسلم)4121(،رقمالبخارياخرجه)5(

.-عنهاللهرضى-الخدري
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سيدإنه:لتميمييقالفلا،اليهيضافمااحدوالسيدهؤلاء:قال

يطلقاذيجوزفلاهذاوعلى:قال،البشرسيدإنه:لحلكيقالولا،كندة

فهوتعالىعليهأطلقإذاالسيدفاذنظر،هذاوفي.الاسمهذااللهعلى

.المخلوقعلىيطلقالذيبالحعنىلا،والؤبوالمولىالمالكبحعنى

ئد)1،1فو

كالؤجاجفصارتبهادقفمثالزجاجكأخلاقواخلاق

العلاجاعاقبةيكونكذاكوماءعسلاليعدنأذإلى

القوارير.:والثاني،الرمحنصلوهوزججمع:الاول

الدمنخضرةاعجبتهورائدقمؤغرهسايىأولأنتما

)2"و،ترنيبيفاسمعالمعيدكب،مثلرجلاننيعنيبنفسكفاربأ

*.،3(]
.عيره

المناهلإليهافاشتاقتالماءعنأعرضتالمناهلالخيلاشتاقتإذا

والكواهلالدرىرداهنوتلقىومنسمخأكلالرلىاباتحامى011(أ)ظا

العوامرالدارعينفيحطصتوقدسليمةالوماجأعقالثوترجع

يوئيه)؟"إ.ماذافلينظرالسلطانعندقدرهينظرأنالعمالامنأرادمن*

)1(

)2(

)3(

)4(

"المدهثى،منمنتقى()ص/1233إلىهناومن."إفائدة:و)ع،)ظ،،فيليست

"الفوالدلما:الاخركتابهفيالانتقاءهذاالمؤلفأعادوقد.الجوزىلابن

.وتصرفتغييرمع504(357-،151-145)ص/

67(.-)؟/66.("الاعيان"ويخات:انظرالمقاماتصاحبللحريرينالبب

541(.)2/:الزند(سقط"شحروحالحعريالعلاءابوالقائل

01(692)ص/:"المدهش9:انظر
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معهصلىوقداسبىابنوكفر،الرسوللىأىومازيدوخد!"

)1(.القبلتين

المرتفعة،النارعلىصعد،المنهجطالطيناخخيارتقدملمات

)2".إبليسحربفيلادمالغلبةفكانت

بيتها،إلىتابوئهفسيق،اسيةوإيحانموسىبنبوةالعلمسبقفي

ولد)3".بلاامراةإلىاميلاطفلفجاء

(+ألمهزيمةيومكلبكايحسنالرسولعسكرجملةمنهومنيافي

.()يأكلحتىيتملقوالفيل،القوتطلبفىتذلالحيوانات*

لى.610(!رو

بدنيللضنىوحلحاليبسوء!رصىرحمتيضريكانيو!بإن

الحمن)7(إلىووافقري،إلارضاكثمخابهابغيلاالقلبمنحخ!

يخوه:كيم

)8(فأجيبالهوىيدعونيوبالئيلصبابةالنهاربأطرافاحن

"1(

)2(

)3(

الح(

"6(

)7(

)8(

فجه:ولضىفى""وحد:فيهلكن92(،لأ-)ص/692"المدهشا"::انظر

".القجل!ينلا

)ص/792(."المدهش"ة

.(792ص/):ا"لمدهشا)

)ص/143(.ة""المدهشفيبنحوه

السابق.المصدر

منوالتصويب"صبري"،:للمؤلف)ص/146(و"الفواثد":،النسخفي

البيت.بقيةعليهويدلا/المدهش"

ابيات-ثلاثةوقبل!ا)ص/423"!المدهش":فيالبيتاذ

!ا(.02)ص/ت"المالمدهشفيالبعت
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ي!اخو:

)1(للنفساكومالنفسهواذفإنراحةاصادكتاونفسيسأتعب

خلقتإنما؟نفسكقيمةعرفتهلالخبرةاربابمنهومنيا3

كل،الألطافبأيديوقلبالبر،بلباذكذيمنيا،لككلهاالأكواذ

وانتوصدكث،المعنىوانتوصو!،الحمرةوانتشجرالأشياء

ولكن،الخطواضحلكاختيا!نامنشورالزبد،ومخيفوانتالدر،

!.عندكفاطلينيطلبيرمتمتىب()ق/"2ضعيفا،اسقخراجك

ابعدناإنما،بالمعاصياهنتهامانفسكقدرعرفتلوويحك

كيففواعجحا.ابيكصلبفيوانتلكيسجدلملأئهإبليس

منكاقإتليسإلآفسحدوالأدمأشجدواللملايكةقفناهـاذ>وتركتخا،صالحته

بئسعدوالكموهتموذدمناولدوذديتهؤأفحثخذونهربهطاقرعنففسقلجنا

.(؟عضبد،للطمين

من!بنا"عجب،جسدكعلىاثرهالباذمحجهقلبكفيكاذلو

ولمثار،:معنىتأمل(()3"صلاتهإلىولحافهوطائهعنناررجل

بإسراعإلايكوذفلا[لثو!اذفأمابفتو!!يقغقدالقياملأذ؛قام:يقل

أ3(.فائتمنحذدا

)1(

)2(

)3(

اخر!.اباتفي2!3(م/)؟إ،الحدهشفيال!ت

)2536(،رقمداودوابو9493(،رقم61الأ/أحصد:اخرجهحديثمنقطعة

كه-الله-رضيممعودابنحديثمن)6/792(،الإحسان"ةحبانوابن

)5/267(.:لى"العللفيكحابالوقفاعلهقدالدارقطنيانإلاجيد،وسخده

أ؟3(،0؟3-)ص/الحدهشإ:دامنبنحوههعاإلى0001هومن"يا:قولهمن

للمصمف!(147)ص/:!الفوالد":وانظر
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عنهرذولا<؟>وعلمبكمال>وعحش<بليهفيادم[نتفععا3!

أنفس!نا<أأ".>رباظفنا:ذلخلصهوانماشجدوا(>عز

لها:فقيل،للعناقطلئاتقلقلتالشجراللبلابة)2"عشقتلحاثإ

)3(.والتفتبالئخولفرضيت!يمكنلاالكلثافةمع

لقدمهوالاشواقلقائكإلىعجلأارسلتهفمدقلبيتلى

تعلمه!ا"(انثفصبريالضعيفصبريالىالدلاربعدعلىجملنيولا

:عيره!

")رسولإليكمنيالصبافريخعرسلوبينكبينييكنلمإذا

فلما،الملكعلىإلاينفقلامتاكاالقلوبمراكبملأوا-أ؟

المراكحث)6(5تلكاقلدتالسحررياحهبت

قدمواحمتىالقليلإلاكانفماالجذ،بأقدامالهوىباديةقطعوائج

الوصلبلدفدخلوا،التلقيطريقفيالراحةفاعتنقتهمالسفر،من

ا،سلد)7(.ربححازواوقد

المحبة،شرادقاثفيهافضربت،الشواكلمنقلوبهمالقوم!رغمنن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.(604)!مى/:""الحدص

735(.)1/:اللساذ!لا.الشجرعلىيلتوينجت:اللبلاب

.932،)ص/ت""المدهثى

.("14ص/)تالفوائد!إفيوكذا،ئاكمع255(ص/):"الحدئ!!فياليتاذ

)صى/233(.:"المد!أفيالبحت

1(.6!)ص/"الحدئى":

164(!>ص/الحدهثى":9فيبنحوه
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)1(.اخرىالأرضوترش،تارةتحرسالع!ونفأقاموا

بيئالي"فرغ،نزهفارنجقاعفيإلائضربلاالمحبةسرادق!م

اسكنه")3(01

مقداريدريمنبكاءوابكمنك،ضاعمامقدارآعرفيه!م

)3(.الفائت

استنشقتلو،بعدكعلىالمالملاقحتالأحبابقربتخيلتلوول

0المخمورقلبكلأفاقربالأسحار

مشئه.ضففالطريقاستطالمننح!

المفاوزبعيداواللياليطواذبينناقلتإنبالمشتاقانتوما

:الصادقانعلمتاما!3

كل!)4(عزمهعينيهبيىالقىهمإذافي

.()العينفياذارسكنالقلبفيابنزلإذاب

الندامة.اسنانعضلنكرلاااللذةفمقثلمن*

)11

)؟(

)31

)4(

،5(

.،؟؟2)ص/ة"الصدث!!

.(22لا)ص/:""المدهش

.(1611/)صة"لحدهشاالم

:وعجزه"7،-)1/96"الححاسة":قيكماناشبفيلسعدبيتصدر

ظ!جانجاالعواقبذكرعنونكب!

رأيت،القلبفىالحبحرارةقيلتإذاةوالمععى235،،)ص/!المدهش":

الربيعجحال!عن"آبإ،"الحرارةشدةعنكىجميلأ.الححبوبفيماكل

."آذار(ب
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الملك.بسحعأصواتهمانعلموالماالحراسسهرهان!ثئ

يحانى".وانحشاكيسي"رفيقكئج

قتلةفانتطر،العرائسطفيلشهورولكلاحتكلماكنتإذا6لإ

)1(.اليمنوضاح

الدنسيا.فراقعليههانالاخرة)2"كماللهلاحمن!/

الكفث.مألوفنسيالصيذللباشقلاحإذاج؟

)3".القليلبقياحمليالصبرأقدأمياعغ

الفجاهدة)4".فؤعليكيهنالوصالحلاوةتذكركلغ

.(تسر)لهافاحذالمنرلأينعلمتقدقي

حخى،لبكيوهياللهإلىنفسيأسودثزلتمايزيد:ابوقالهي

)6".تضحكوهيإليهسقتها

التقادموقدم،الحبيبللقاءصاحئهااستعدمنالعليةالهمةع!

اللهلأنقس!وأئقوا>وقدموا:القدومعندقاستبتر،الملتقىيديبين

)11

)21

)3(

)5(

)6(

ووضاج،الأعراسيتتيعوكاذالطفيليوذ،لهي!سبمنهو:العراضطفجل

انظر:-صخدوقفيعبدالملكبنالوليدقتله،الاسأجملمنشاعر:الجمن

للثعالبي.2(".-502)1/؟"القلوب"ثحار

لاجحالهإ.ظ(:و)ق

274(.)ص!/الحدث!":لا

.(1!0أصم!/:أالفوائد!:وانظر(،)ص/188:الحدهثى،9فينحوه

.؟27()ص!/:لا"الحدث!

.(463)صم!/:"الحدث!!
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.223[:][لبقرة"<أأظقولمخموأعلضؤ9128()ق/

بتركعنكتندفعوالنارالفرائف،بأداءمنكلرضىالجنةير

أشزىأدله>!إن.الزوح)2(ببذلإلامنكاتقنعلاوالححجه،الحعاصي

.[111تالتوبةأتفسهص(آئمؤمنينحمف

بالـمنأ3"يبتاعالذيفمنوصلهميباعالححبابدم

)4".الاشتياقارضعلىالرضاأقدامفيهاتسعىازيارةحلىمادله:+

"لزرناك)جمزابينثاالفلافوشبسطتالنوىانولوشوفازرناك

دخلهاالتيالفلاةمناطيبطريفاسلكولاسفؤا،الخليلسافرما-ب

قدمضعففظنالعادةبلدودعقدجبريلراه.المنجنيقكفةمنخرجحين

فلا")6(.إليك"اما:بأنفةفرده،؟حاجة"ألك:رادعليهفعرضالئوكل

أئذ!و!ت<.>وإتزهيم:حلعةجاءتهبهمرلماوفاؤهتكامللفا

تزدتخقعولاولاصفهباللهومضىزارهاخباليلطيفقالت

يردلمالماءورودعنقف:وقلتظمامنماتلوخلفته:فقال

)"كبديعلىقالتالذيذاكبردياشيمتهط!(اللثفيالوفاصدقت:قالت

)1(

"2(

)3(

)4(

)5(

"6(

الا(

)8(

.(051صى/):"ئدلفواا،نظرا

نفسه0رلمصدا

.""بالسعرةوفيه،"192)صى/:"!اليدهش

."2لا5اأصى/:ا["المدهشقيبعحوه

."2لا5/صى)تا"هشليدا"

."2لأ6-2لا5أصى/:ا"ليدهشا9

دا.دتهعا":لمدهشوا()ق

إلى-)1/118(الخريدة""9قيونسجها)صى/314(،"المدهش":فيالأبيات
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:غيره!مس

بانوايومقوميإذ

الرهـأناكنتفإذا

وبينيبينيفرقوا

دينييقبضفمن!ن،روسه

5:*غير

اطنابهاأا(بعضتحسئهمالخياتلكبينمغرموكم

>وذلوأ(،المتافلاقمسلواسنل>حقوعليهاحظللنفس"

المضاجعفيالهجربسوطفاضربوهافنوزامنهايتمروإن<،بألق!طساس

فقد،الابدانبمطاياارفقواأ،(صسبيلأعلتهنئبغوفلاأطغن!خفان>

.بنواعلتهن()2(ولالضعآروهن>الترفالفت

النفوسعلىتحملوالا،برفقفيهفأوغلوامتينالدينهذاإنصلا

حكفها.حينئذفلهاالسمحبةتتمكناذإلىالطاقةفوق

.الشرقيورثلكنهحلو،الهوىشراببلا

الحبه.هجرانعليههانالفنسخنقتذكرمن+

الثحبكة،خرقتوقدعزيمجمز!3(الهوىشركفيمعرقلايا*

للسساسم"!(.فاجنحالقدرنفوذمنلابد

)1(

،2(

)3(

الدولة.ناصرابنالمطاعابى

!.ناحل!وكم:وفيه227()ص/:""اليدثىفيالبيت

.(013/)ص:"ليدثىا":نظرا

لقفز.اأو،سراعلإوالعدوا؟لجحزوا،!ححوه":(!)

.(125)ص/االفوائد":فيانظرهاالثلاثالعبارات
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إصجعي!)1(.بينوهوقلبكفيلكبقيتصرفاي*

بواديوانيخوا،الدجىباديةفيسيروا،ألقومعنمنقطعينيال!

أ2(الكذابينهجومفاهجموا،فدونكمللواصليئبابفتحفإذا،الذل

>لا!يقولالرحمةهاتفلعل(علتنآ>وقصدقاكفوابسطوا

)3(سصة
"1لريا(

فبخلتجةمنكواستقرض<وألأرفنالسموتمئكودله>؟ز-

بها)؟(1.عينكفقحطتدمعةمنكواستقرضابحر،1سبعةوخلقبها،

كعبة،والقلبالمنطور،صورةالقلبفيينقمتزالبصرإطلاولم*

.")الأصنامابحزاحمةالمعبوديرضىوما

يعجبنالعينوالحور،عليكغلبتوقدكسوداء،الدنيالذات!

فيسفتثارتإذ[الهوىروبعةانغير،عليهناختياركسعوءمن

الجاد!6".فخفيتالصيرةعين

شيء،مكضاعقدكانكالمحرماتعلىعيـكتدور7

قتسب.لهايحلماالهوىفيهمتكورواحل

الباقي،)!"العيشفذكرهاالفانيحب!ق/9"2!(نفسكقهرإن!7

،1!

)2(

)3!

)4(

)5(

)6<

)7<

.2،"9!ص/ت"المدهشأ)

."أ)اللوانين:()ظ

4"4(.إ)ص/،:"المدهشفيبعحوه

3(.لح0إ)ص/أ:"المدهشفيبنحوه

.363،/)ص:ا""المدهش

.(621-521)ص/:"ئد"الفوا:انظر

01لألاالخفيس(:ظو)ق
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باشقكبصووكط؟الئفيهحجرعليهافاحجر،الغبنببيعإلاأبتفإذ

وكلما،المدامعيطهورعينيك)1(باطنواكسل،رأىماينسىانإلى

)2(يدفعالبكاءفرطلعل()ظ/252،بدمعةفأطرقهابصرتمالذكرت

الحبيب:لرؤيةفيصلحالبصرفساد

بالمدامعطفرتهاوماسواهابهاترىبعينيليلىترىوكيف

المسامعخروقفيسواهاحديثجرىبعدمالفظةمنهاوتسمع

:غيره!بما

وناظري)3(بسمعيفمانفعيإليكمونظرةحديثمامنكمأنللمإذا

المهر.تحصيلفيفجذواللخطابالجئةتزينتفي

وانتاللقاء،علىفعملواالمحبينلعبادهالعزةربتعرففي

)4(.بالجيف4مشغو

.؟!القطعبألمفكيفالفضيحةخجلالدينارربميساويما!

يطربلانس!دوالمحبة،معربإلايطأ!علحهلابساطالمعرفةتر

جادة،عليهليسصحراءفيكديرلحعبو،مغرممحبإلاعليه

.()ؤراذقلفلهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ق(:!ناظر!.

دايدفي".(:ظو)ق

خهاكوصدره(36!)ص/:"اليدئىةفيوهولصردز،الببت

!ونظرةبوعدمنكمأفزلمإذا!

.(261)ص/:"الفوائد":انظر

.،"رؤاده:(و)ظ،""وإرده:(*ق
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ا،بذكرهوالتعلقبمحبوبهوالخلوةالغزلةإلىيهربالمحب؟؟

أمه:إلىوالطفلالماءإلىالحوتكهربب

خاليا)1"بالسرالنفسعنكاحذثلعلنيالبيوتبينمنواخرج

الوصائف،مرالنجوم!مرلحيهمتمرالدجىفيالمحبين!ايتلو*.ش

الفراشنثرالارواحعليهفينثروذ"،سائلمن"هلهودجيقبلانإلى

النالى.على

للمحببنولا،طوبىشجرةتحتإلامستراحينللعابليسس

يهنطوبىشجرةتحتالأستراحةلقلبكفمثلالمؤيد،يومإلاقرار

)2".أجلهمنتتححلماعليكيهنالحزيديومواستحفصر،النصبعليك

لعلكالححبيناثارفحئثع،الليلمصرفيمودعةالجواهركنو!خ!

بكننر.تطفر

الكفما،الهوىبقماطمسدود،العادةحجرفيطفلأنت-إش

الرجمال.ولمزاحمة

لمسكابالدنياتمسكتالحه؟!اسيروأنتوالمحئةأنتأينجمد

111)3"-الطرفاعاروهاماوالقومالرضعبالطئر،

.طجمر)4"!ذ!يطربهلالبدوفيافت؟:

فكاذالقلقاخذهمنفحنهم:السياقعندالصالحونانقسمظ

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1؟6)ص/:الفوائد"وة،(943)ص/:!"الحدثىفيالبجت

.(621)صس/:"و"الفوائد،(425)صس/:الحدث!""فيبنحو!

203(.)صس/"الحدثى(":قبلهاتوالتيلهذهانظر

31(.0ص/)-"الحدث!!
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منومنهميغفر،أوالثارإلىاعيانايغفرها،لمإنليوعل:يقوذ

وهوواحزناة:تقولزوجفكانت،الحبشيكبلاليالرجاءعليهغلب

ناعلملبلاليوافا،وحزبهمحمذا،الأحبهالقىغدا،واطوباه:يقول

.الحوعذن)1"!ينهسىلاالإمام

)2".الموتبعدمايكفكالحياةفيبهاشتغل*

وعكصتللمسير،وتأهبواالركبفحار)3(،الرجيلكؤوسدقث.؟

بعد،الاولىالرقدةفيوانت،المتهجدبنرفقةوسارتالزاد4أححا

العزائمأهلتزاحمكيفامأ()ق/092؟الشبعمعالسهرتطيقكيف

)3(؟ا!الكسلبمناكب

ولا،ال!رىمواصلةبعدإلاالمنزلإلىالقوموصلماهيهات!

الخعب)6".جسرعلىإلاالواحةمصر)3"إلىعبروا

)7"ميدانالمحبوبمعالجياطسمهوئفيهللقلبفماالارواطيب

إلىالحركةيستطيعونفلاالأسروثاقفيالقيوراهلرايتلو!

.(يشتهونماوبتنئتنهـمعوجاع>،ةنجا

فيليسمنه،والبعدحبيبهمخالفةفيالعمربضاعةمثففابعا-إ؟

)2(

)3(

)6(

)7(

.3(25)ص/:1ا!ىلمدالا

.(621)ص/:لائدلفواالا

."رفسا"؟()ظ

.(334-؟23)ص/:"!ىلمدا"

.مقراأ1:()!

.(751/ص):"صت!ليدا11

.للخزيونسبه385()ص/ة!"اليدهش
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منك!عليكشزااسداعدائك

)1(1نفسهمنالجاهليبلغماجاهلمنالاعداءيبلغما

ا!]غيزه[:

فاعذل)2"قلئاصادفتفإنقلئاترىهلفانظرلديكالمحبهذا

لهسبيلفلاالقلبفاما،الا!ذنإلىاللومإيصالالعاذلغايةفئ

)3(.إليه

فياالنجائبدمرالحجاعة،مضمرالاأيطيقهلااللجلىسفر-إ

عليهلوجدبمدينماءو!دتولوالاخر،فيالزاداوحماملات،الأول

(؟يم!قوت()أفاسحمتمه>

)2(

)31

)؟(

)61

ا.يعقوباجفانفييوشفكقميصالمحبينعندإالليلإقبالفي

.()خدمتهفيقلبكحضرالمخدوماحبببلوثب

ااهوال)6"ذلكدونولكنقريبمزا!هاإنبالحزندا!ها

مناالخوفشعا!الحيابلحتالعرضأعندتلبسالعروس3

،عبدالقدوسب!لصالحوالبيت12(،لأ-)صى/126ة"الفوائدإفيقبلهوماالجيت

انظر:

.!...حشايداهذي؟أولهلكن،بيتوقبله؟()صى/3؟:"الحد!إفينسجةبلا

نفسه.الحصدر

462(.أص/:ا"المدهش("شيبنحوه

.(554)صى/:!المدهش"

"المده!شلما:فبوهو)3/1228(،الزند":!سقطالمعزيالعلاءلأبيالبيت

192(.)ص/
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تغخ!هاالخجلوححرةب()ظ/202الانكسار،حلةالحيابوفوقالرد،

منيسكنفكيف،تقدمماذاعلىتدريلالانهامسحعار؟تخميرعن

؟.العواقبيعلملا

)1(.ليلىذكرمعلاولكنتمكنقيسمداراةئج

فيفزادالحصادلاحطمنفمنهم:اقسامثلاثةالعيادانقسم:نج

حباخدممنومنهم.بأدائهفقامالمخدومحقرأىمنومنهم.البذر

الححثمحركهالانلها؛لقللاالخدمةوهذهبالخدمةفتلذذوشوفا

.البدنعلىلقيلوغيرها

!شغولةواسماغها،بالخصبتحسلاالمحبينأبداننوقير

.بالمنزل!علقةوقلوبها،الحاديبصوت

عدهومن،املهاعطاهرجاءعبدهومن،امنهخوفاعبدهمنير!

.طم(أخفىفآنف!مىتغلمفلا>حبا

(2)

شحعر:يهم

برؤياهالصنيمنولكنفتحظىالنوىعلىقلبيالسوقبعينيراها

يشمناها)3"انالقلبتمنعونفهلبعمهيراهاانمنعتموهبكم

زالتفماخحر،باطيةباطثهفيعاصيالمجلسدخلكمث!

فحلت.خلاانقلبتحتىالتذكير،شمسحدةفيهاتعمل

)1<

)2(

)3(

.(؟28/)صى:دالحدهشاإ

.(ق)من

184(.-)4/183"ديوانهإ.:الديلميلمهيارقصيدةمنالبيتاذ
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)أ"فيطيبنشركمتلقىإليكمانتهىفإذادونندمأجاخايكون

)11

)2(

)31

)2،فصل

فمي.فيوحلا،عينيفيالشيءخلي

بالحصى.:والخذف،بالعصا:الحذف

وجهه.عنوسفر،راسهعنحسر

أسنانه.عنوكشر،نابهعنوافحر

ساقيه.عنوكشف،ذراعيهعنوابدى

عليه.طعاملالماوخوان:،الطعامعليهالما:مائد

عظم.:اللحموبدون،جمعه:وعراق،اللخمعليهللعظم:عر!ق

زجاجة.:وبدونه،شرابفيهلصا:كأس!

كول!.:وبدونها،العروةلذي:وكوزوقدحوإناء

فحصاق!انفصلفإذا،الفملىب(092)ق/للريق:رضاب

سرير.:وبدونها،لمحبةعليهللسرير:أريكة

ستر.:وبدونها،المرأةفيهللخباء:خدر

)3".الهودجفيللحرأة:ظعجخة

)ق(.م!ساقطةقبلهوالفقرةالبجتوهذا316(،)صى/ةداالمدهش9فيالبجت

.""فائدة:()ظ

)ق(،م!سحاقطهاإلى.!.."خدر:قولهمن
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ثبوب.:بريهوبدون،للمبري:قلم

.صوف:صبغهوبدون،الحصبوغللصوف.عهن

حطب.:وبدونهانا!ا،المشتعلللحطب:وقود

الماء.حاملاتللإبل:وداويةالماء،ذيللبئر:ركية

بدونهما.:ودلو،ذنوب:فهيملئتفاذا[لماء،فيهاللدلو:سجل

سرب.:وبدونهمنفذ،لهكانإذا:نفق

سرير.:وبدونه،الميتعليهللسرير:نع!ثى

حلقة.:وبدونه،الفصلذي:خاتم

قنا!:وبدونه،الزجلذي:دمح!

للحاملات:وحمولة،خاصةوالبزالطيبتحملالتنللابل:لطيمة

.للمهداة:وبدنة،لأمتعةا

.التلولمنللحمراء:هضبة

فمطر.وإلا،إبانهفيللمطر:غيث

خاصة.الزوجينبينالبغض!:الفرك

.وحطهالبرقنظر:الثنيئم

)1".خاصةالميتعلىالصائحة:الواعية

خاضة.العبدهرب:الاباق

.(702/!):"يةو"الخها،3(511/79:"للسانا":انظر(1>
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خاصة.الشواءريحالقتاز)1":

خاصة.بالزناالشتم:القذف

الخاصة.لحنفمن"إليه"ما:وولمهكل،بهيؤبهلا

محله.،ويفست،والضمبالكسر:يتفل

بالواو"..."واسيحتد؟عبيد)2(ابووحكى.واخيتدتواكلت!آسيت!

يقولون:فإنهم،العربيةفيوجهولهالخاصة)3(،الحنمنإذافليمسفيهن

الماضي.فيذلكفأعطوها،المستقبلفيواؤاالهمؤةبقلب(""اواسيه

حانإداالخبزة""اقلبتواحد:موضعفيإلا"اقلبه":يقال،

أ؟،-رو-
دلبهاهود

)مسك(ةوردقدلأنه؛طائفةزعمكمابغلطليستالماسكةالقوة"

(01)ثلاثي

)6".العينبفتح:تعس

منه.أقلخذإلافأباهالنصفاحااعطيمابن

)7":معنيانبهايرادالشيء،أعجبنييد

التعجبإلىدعانيبععنى:والئاني،الإعجابمنوهوسزني؟احدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأ(

ا.ومعنىورناكدخان

الحصخف"،"الغريبفيلعله

)ق(.منسقطهناإلى."-.في!ن"بالواو:قولهمك

لما...."قلبت:()عوفي،اللحيانيعنضعيفةلغةوهى686(/1):""اللسان:انطر

وهامثه.046()صى/":التصحيف"تصحيح:انظر

.،والمصباحوالقاموسإاللسانفيكصاوبكسرها،

914(.)صى/العنير"%:"المصباج:انظر
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زهير)1":بنثعبقال.بالهمؤةمعذى،يعجبعجبمنمنقولمنه

القدرلهمخبوم!وهوالفتىسعيلاعجبنيشيءمناعجبكختلو

:فتقول،الاعجابمنلاالعجبمنهنافأعجبنيأ()ظ/302

بالاعتبارين."اعجبنيو"ما"اعجحني"

علومعقراءتهفييهتاجويهدر:،يسرغ.قراءتهفييحدرفي

،الحماموهدرهاج،إذا:الفحلهدر؟قولهممنفيها،صوته

العامة.لحنمنفليس،الضفادعوهدرت

لحن.وضمهما،والراءالشينبفتح:)2(بالشرطينالشمسحلتإذا3؟

فأنا،للمفعولمبني"بهوداعنيت،فيهعاذفأنا،كذانبعنيت:يقالبخي

"عنيت!:كيرهوقال،فيه-ايضا-الفتحالأعرابيابنوحكى،بهمعني

:تقول،قصدت:اي،بالفتحو"عنيت،بها)3(،قصدت:أيبالضم

العناءمنوأماالقصد،منفهذابالباءمعدىغيرقصدته:أيكذا،عنيت

.للمفعولمبني،بهعني:يقالفإنماالعنايةمنوأما؟معنى:يقالفإنحا

فصلأ4،

بنبشر،عمرووابوهمكخومامابن،!باحوابوهححامةبنبلال

)1(

)2!

)31

)4(

.(861صى/):"نهيواد"

033(.)7/"اللسان،:؟انظر.الحملمننجحان

والمط!وعات.سنظ(ساقطهناإلى"...مبنيدابهةقولهمن

ابيه،غيرإلىن!سب"منةنوع،الحديثعلومانواعمنيليهوالذيالفصلهذا

،الصلاحلابن3(.لأ)ص/إ:الحديث"علومانظر:فه".إلىنسبمن:ومنه

بعدها(.فحا-؟58)2/:"الراويو"تدريب

.الجوزيلابن54()ص/:"الحدهش!منالمزلفنقلهيليهوالذيالفصلوهذا
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مالك،وابوهالبرصاءبنالحارثمجبد،1912()ق/وابوهالخصاصية

بنمالك،مالكوابوهحسنةبنشرحجيلعمير،وابوهئدبةبنخفاف

بنيعلى،الحارثوابوهحاعفراءابناومعوذفعاذ،ثابتوابوهنحيلة

مالك.وابوهيحيخهبناعبدالله،امحةوابوهمخية

فصل

لرحمن،عبدوايوهصفيةبنمنصور،إبراهيموابوهعليةبنإسماعل

محمد،سلحةوابوههراسةبنإبراهيم،حفصوابوهعائشةبنمححد

خالد.وابوهعثمةابن

)1(صل

قراءم!")2(.صلاةكل"فى:هويرةابيعنعطاء!

قلبفىإلاالا!بعةهؤلاءححثيجتمع"لأمرفوغاةوعطاء

ص-01)3(وه

الاربعة.الخلفاءفدكرمؤفي"

.المكتوبا"أ)؟(الاصلاةفلاالضلا؟أقيمت"اذا:مرفوغاعنهوعطاء

."خلق(")ألذ!رفيباسصاقرأ>في"سجدلمج!ح!النبياذعخهوعطاء

تعالى:اللهيقولالليلثلثمضى"إذامرفوغا:عهوعطاء

61(.-)ص/95"؟"المدهثىمنالفصلهذا)1(

)693(.رقمومسلملأإ،)22رقمالجخارياخرجه)2(

:""الحليةفينعيموابو216(،)3/:""الحنتخبإمسندهفيحميدبنعدأخرجه)3(

332(.141/:،ا)التاريخفيوالخطيب2(،3")3/

ألأ(.)0رقممسلمأخرجه)؟(

("لأه)8رقممسلمأحرجه)5(
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.(1")داعألا

يسار،ابن:والخالث،الخراساني:والثافي،رباحابيابن:الأول

صئية.اممولى:والخامسميناء،ابن:والرابم

**!

ماسمعتفسألحهاعائشةعلىامهامعدخلتانها:؟دعمرة

:يقولسمعته؟قالت؟الطاعونمنالفرا!فييقول!اللهرسول

")2(.الزحفمن"كالفرأر

مكة،إلىعثماذقتلسنةعائشةمعخرجت؟قالتوعمرة

فكانت،حجرهفيوهوفتلالذيالمصعحفوراينابالمدينةفمررنا

:عمرةقالتاللا<.>فسيكفجالمالايةهذهعلىقطوتقطرةاول

سوياأ3"3رجلمنهمماتفما

")"(.الوصالعن"ينهى!الله!سولسحعت:عائشةعنوعمرة

الحالـة:،العدويهقيسبنت:الثانية"،عبدالرححن)بنت:الاولى

)11

،2(

)3(

)4(

)3(

ضعيفوسنده679(رقم2لا*2/2وأحمدت414(،11/:الدارميأخرجه

صمبية.أممولىعطاءلجهالة

فىوالبخاري)3/869(،ة،مسندهفىوهاسحاق61/82(،احمد:أخرجه

العدوية.قب!نجتهىوعمرة(،)2/"91:"التاريخ)1

وكه171"(،رقم،الصحابةدافضائلعلى!وائدهفياحمدبنعداللهاخرجه

اخرجهلكن،العدويةأرطاةنجتعمرةعن)1/234(."الخقيجد":قينقطهابن

العدوية.قيسنجتعمرةحديثمن)1/127("الزهد":ف!عاصمابىابن

)ص/338(إةالفاصل"الححدثفيوالرامهرمزي24(،لأ*؟/:يعلىأبوأخرجه

عائشة.عنعمرةطريقمن

مه-سقطفلعله،عبدالرحمننجتعمرةحديثمنش!ئاالحؤلفيذكرلم
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الصاحية.:لهايقال:الرابعة،ا!طاةبنت

في

ثابت،عنحماد،بن

الحديث.000(صوئا)

!لأ*

!صأ

بالرحمنعلىغ!ح!الله!سول"!أى:انسع!،ثابتع!ححاد،

ا)2(؟م!

الحديث..((صعرة

كمالمطر")3(01امتي"مثل:يرفعهانسعن،ثابتعنحماد،

الاسلح.:والثالث!يد،ابن:والثاني،سلمهابن:الاول

جميمكلم*

.عباسابنمولىعكرمةعنيرويقتادةظ

ضعيفما.خالد:

يررتوكيعبفي

ضعيف0:عبدالرحمن

ثقة،عدي:بنالخضرعن

بناعكرمةمر

بنالخضرااوعن

)1(

"2(

"3(

لو-:عنهااللهرضي-عائشةقولهو(["الحدهشفيذكرهالذيوحديثها،سهوا

11."...الحساجدلصنعهنالنساءاحدثما!اىجمج!اللهرسولأن

يك!تتالنببفيهقالالذيالنخلتأبيرحديثوهو)2363،رقممسلمأخرجه

كيكحامسندهفيالبزارعندالمؤلفولفظ0001دياكمبأصراعلم"اتم

.حزملابن2"")6/9:الإحكام!لا

.()1427رقمومسلم)5155(،!قمالبخا!يأخى.جه

وغيرهم،)9286(رقموالترمذي12327(،رقم؟33)91/احمد:احرجه

)7/8(.:"الفتح"فيحجرابنوالحافظالترمذيوحسف
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وعن،ثقة:عبدالرححنبنأشعثعنيرويكياثبنحفعم!+

ضعيف.:سواربناشعث

!،

منهاسنعبيدةبنعبداللهاخوهكانالربذيعبيدةبنموسىيهغ

سنة.بثمانين

جعفرمناسنوعقيل،سنينبعشرعقيلمناسنطالبخ!

بعشر.عليئمنأسنوجعفربعشر،

ؤلدواصفرةابيبنالمهلببنوومدركوزيادب،192الى/يزيد5!ث

واربعينثحانئامنهمكلوعاش0واحدعامفيوقخلواواحد،عامفي

سنة.

وعبدالله،مالكبنانسىولد:مائةمنهملكلولدانفسأربعة-إء

الهاشمي.سليحاذبنوجعفر،المعديوخليفة،الليحيعمرابن

بنوعلي،عباسبنعبداللهبنوعلي،الحسينبنعطيحبم

مححد،اسحهابنمنهمولكلعئم،بنوجعفر:ب()ظ/302ب!عبدالله

خيار)1".والكلعلماء،والكل،اشمرافوالكل

فصل)2،

ذإ>:فقال،حلقهقبلوذريتهلادمالارضمالدسبحانهاللهفي

المخالفةقدريعرفهاذوقضى03[،:]البقرة(خليفةآلأرصقجاعل

)1*

)2(

...عبجدةبن"موسى:قولهمن

*ع(.م!

6(.لأ-)ص/66ت"المدهث!"منهخاإلى"
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)1"برحمتهوتداركه36[:]البقرةالتصمطق<>فألفلهما:بقولهعذرواقام

كانخط!كأسمنتجزعلا:دميا122[:]طهربو<آضئه>ثم:بقوله

العبودية:رداءوالبسكالعجبداءمنكاستخرجفقد،كيسكسبب

تذنبوا".لم"لو

اخرجولكنخلقتها،فلكآهبطوامنها<>:لكبقوليتحزنلا

بساقيةالندمشحرةواسقالبذر،فيواجتهدالمجاهدةمزرعةإلى

.6،)نكا!افعداخضردا!ىعادفإذا"معاللى

يه!!لمجو

واخذ،المحبوببغيرالمزاححةيقبلىلامنصبالخلةمنصب-؟

غيرهيسكنانخليلهعلىالحبيبغار.القلباشعابمنشعبةالولد

خرجتللامتحالاسلمفلما،بذبحهفأمرهقلبهشعابمنشعبةفي

>وفدشها.البشرىفجاءته،هلها،الححبةوخلصمت،الحزاحمةتلك

،نجد<.بذخ!عظيي

لئ!ذب+ئبتلىولكن،يعذبأنالمرادليس

ماشرةمن]لعجبإنماالولد،بذبحالخليلأمرمنالعجبليس

هذا!ثلهاذلماالامر؛حبفيستغراقا16ولولا،بيدهالذبح

منأعطمإليهاتحنللقلوبمابةاثارممماجعلمتفلذلكالمأمور،

اوكارهاأ3،5إلىالطيورحنين

بخي*لمج!

)2(

)31

قلم.سبقوهودا!برححةال!يطاذ"وتداركه:أع(

اأص/لألأ(..""المدهشفيبنحوه

أص/87(.:المد!لا9قيالأخيرةالفقرة
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ولاأدقهفاتقوأطهرلكمهننجا!هؤلاءلمجؤمى>:لقومهلوطقول!!

منانواعايجمع"7[:أهود<!رشيدرجلمنكمأليشضحت!فيغزوق

:(1لاسمتعطافأا

<،>يقؤم:بقولهالمشفقالناصحبخطابخطابهماحدها:

هؤلاء.يا:يقلولم

بناق<.>هولا؟بقولهعليهمبناتهعرضه:الثاني

الحضور.بلفظبالاشارةذلكتنجيز:الثالث

وطييهن.لطهارتهنفيهنترغيبه:الرابع

(.الله>،تقو:بقولهتعالىبالدهتذكيرهم:الخامس

>ولا:بقولهالأذىوترك،الذمامبحفظالمطالبة:السادس

تخروذ<.

.افي!-<ذلشدرجلمنكؤأليش>:بقولهالشديدالتوبيخ:السابع

؟!؟

اري-السلام-عليهيوسفإخوةقلوبمنالحسدتمكنلماب؟

.أصدعمسركويهبا()2(رأيتإني>مراةفيالظالممالالمطلوم

قوتك.قدريساويلاشكرك!

بعلفها.تعمللادابهكانت،لح!

)1(

)2(

19(.)ص/؟""الحدهثىفيبعضهاانظر

.(49/!مى):لمالحدهثىا"
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مسخ)1(01قدأنهفاعلمالباقيعلىالفانييهوثرالعقلرايتمتىب

للقائه،والاسحعداداللهحسبمنهترحلقدالقلبرايتومتى-:

فاعلمبها،والالمأنينةالدفيابالحياةوالرضاالمخلوقحبفيهوحل

به.خسفقدانه

فاعلم؛اللهخشيةمنالبكاكامن)ق/2912(العينأقحطتومتىفي

ا".)2القاسيالقلباللهمنالقلوبوابعد،1القلبقسحوةمنقحطهااذ

بالخلق،نس1،4إلىبهنس1،4منتهربنفسكرأيتومتىكأ

له.تصلحلأانكفاعلمالاغيار،معالخلوةإلىإدلهمعالخلوةومن

سواكويستدني،تطلبلأ)3"وأنتغيركيستزيذرايتهومقىت.؟

فيقلبكتخلفالؤيارةفيقدملكتحركتفإن.تقربلاوانت

.والعذابالحجابأنهفاعلم؛الصنزل

،الخفقانشديدالهوىونبض!،الصحةعنمنحرفالإيمانمزاجئر

الحركة،عنفثبظت،الكسلاعضاءفىالشهواتاخلاطتحكمت

فإن،1مسهلشربعليكيسهلوماهذا،المختلفةالأمراضفتولدت

معالجةإلىتحتحلمساعةاحتميتلو،قتلوإلاالمرض!تداركت

الح!سرةداربهنزلوالتوانيالتفويطظهرركبمنمدة،الدواء

)؟(.والندامة

)11

)2(

)3(

)4(

قخلها،تريدوانتنفسك،حياةيحبيردربك

.(151)ص!/:دا"الحدهشانطرتالثلاثللفقرات

.(182)صى/:ئد"لفواادا:انظر

.!وأنب"يستزيدك:)ق(

.(521-115)صى/:(""الحدهش

0012
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إهانتها.فيجاهذوأنتالكرام!بهائريد؟الحسرتريدوألت

)1"!جاهلمنالأعداءييلغماجمد

منزلصبحالصجرنحائبعلىالليلغياهبفيأدلجمنقي

الأسف،بواديملقىأصبحالكسلفرافيعلىنامومنالسرور،

طلبفيالشعيعنفتور!ك،سكونكلهوالكسل،حركةكلهالجد

العفىم.تأنيثعلىدليلالفضائل

منخروجهوقتالدجاجةمنالديكتعرفأناردتإذا+7

فدجاجة.هـالافديكتحرك012(لح)ظ/فإنبمثقارهفعلقهال!يضة

عشاقها.عيبفلذلك،زوجمعتثبتلابغىكامراةالدنيا

تفيلابالقباحةالملاحةفإذاوفعالهاجمالهابينميزلت

تفي)2"لاانلناخلفتفكأنماعهودهاتخونلاانلناحلفت

سبيكتهصبرتحتىثهالملكاسمبنقشالدينارماحظيص"

تقطيعهاعلىصبرتثم،خبثكلعئهافنفتالنار،إلىالتردادعلى

رقمعليهايظهرفحينئذ،السكةعلىضوبهاعلىصبرتثمدنانير،

كفهمن<الايمنقلوبهمفىتس>:نقشفييطمعفكيف،النقمش

!)3،13س
...خبث

)2(

)3(

،الجوعبواديالمضحي)؟"البيتذكرعندتهونالباديةمكابدروث!

نفسه*منالجاهليبلغما!؟وعجزه،تقدم

155(.-أهلح)ص/!المدث!":منهناإلىدا...دلج"من:قولهمن

)ق(.منساقط"...صبرتثم9:قولهومن)ص/157(،"المدث!":

."منى!:!هثىلمداداو،دا!الليب:(و)ظ،!لموتا!:()قوفي،()عفيكذا
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الركابونتإذا.المنزلأعلامتلوحأنإلىالسهر،بواديوالحعشي

أأ(-السرىلهايطيبنواحيهافيالعزمحداةفبثواالسير،في

لحيرالهدىشمسوبينالقلوببينالهوىغيمحالإذا-!

السالك.

الحاضر.إلاترىلاوأنتلحالعواقبيتاملالبهيمالحيوان!

الصمئفبمؤوثةولاالبرد،يقوىحتىالشتاءبمؤونةتهتمتكادماا

وهذاالع!متاء.لأيامالصححفمنالزاديدخروالذرالحز،يقو!حتى

قبلالعشلبناءالعيدانينقلأخذحملتقدالانثىأنعلمإذاالطائر

فرالش:بعثتفلاالقبر،إلىرحيلكقربعلصتماأفحراك،الوضع

0[؟؟:لروما](!فييضهدونلمحلألفس!مصخلحاعلومن>

منليسلمصلبأ2"،موضعفيإلابيثايخخذلاالبربوعوهذافي

عندويكونب()ق/292الس!اح،منليسلممرتفغاويكونالحافر،

فلابعضهاويرققابوابا،لهيجعلثم،عنهيضللحلاصخرةأواكم!

وخرجالترابمنربحمابرألممهدفعضحوحبابمنأتيفإذا،ينفذه

موضعا.للنجاةابقيتفما،الخناقنفسكعلىضيقتقدوأنت،منه

وإذ،لكاسخأسربمنكالجدصولةعرفتإنكالعدوالنفسول

علىالصلحليقعمباحاتها!لذوذامنعها،أسرتكالمهانةعنكأنسب

قافداء!.فامامنابحدو>الحباجلطلبضجت)3(فإذا،الحرامترك

ابينعدووالنفسعنك،خارجانعدوانوالشيطانالدنياول

"1(

)2(

،3(

."1"ه)ص/:"،)المدهش

.!طيب":"المدهشا(

"احتجحت".ظ(:و)ق
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المبا!!ليس(،يلونكمالذجمت>العلوالجهاد:ستةومغجثبيك،

تشعر.لاحيثمنعليكيطلاغالذيكالكمينبالمحاربة

والبطالة،التتذيربكفالعمرتمزقانهامعكالنفستفعلمااقلول

ثم؟عليكاومعكهيهلانظرثم،سويعةالفكربيتقيمعهاآخل

منهما)1(.واحدايهتعاملبماعاملها

غيمسيقشع،إليهالاخروتضحلشلمعليهالذنياتبكلممغت".

كل:سحعححىشهوةعن3(بشرولصبركمالاجر)2"،فجرعنالحعب

>ووهتناله!ز<دبةعلىائعئد<نعم>"سجاف)!مدما،يأكللممنيا

صحابرأ<.إتاوجدنه>قد!علىفصلحخى

منوالنهاد،"نومهطول!غ!بهإلىالليليشكومنيفيحكيففي

ينصببالنهاد،"قطربملأبالليلجيفةهومنيفلحكيف،فعلهقبيح

الأثافي.لالثةوالغدد،التطفيفومكيال،البخسميزان

المضحراتصبرلولا،الفخحولحامماالذبحفيالطائرفكرلوول

)6".سوابقلهاقيلماالعلفقلةعلى

فطنواوماالذنبا،وماعرفواهووا،ائهمالعشقبأهلاضرمما

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

...يتأملالبهم"الحيوان:قولهمنالمواعطهذه

بضصرف.161(-016)ص/

لا.!الآخرة:ظ(و)ق

الحافي.الحارثبنبشر

الستر.:السحاف

اللص.:القطرب

.!531-53،)ص/:"الحدهمض)1

3012
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حسنوجههقبيحكلىإثرفيواعينهم)1"شوقانفوشهمتفنى

موتمناليومعليبيننفكل)2"اناجيةكلحملتئهمتحملوا

ثمنالهافبهاولاشوقا،متإنعوضمهجتيمنهوادجكمفيما

الوسناوارعوىمريرياستمرثملكموحشةرحيليبعدسهرت

البدذروحكفجهتصحبداممامكتربغيرإلادهركتلقلا

ا)3"الحزنالفائتعلبكيردولابهشررتقدشروزئديمفما

حراسمنفكنالحربفتنازلالرشولانصارمناتكنلمإذايهغ

الظفريتمنونالذينالحربنظارسمنفكنتفعللمفان،الخيام

7.فتهلكالرابعةتكنولا،للمسلمين

الدار،خارجبالوقوففاقنعوجهكفيامسدوداالبابرايتاذا:"

:وتقولظهركتوللاولكن،فعسىصع!خعظئاسائلا،البابمستقبلا

دونيهأ()ق/392البالثسدوقد،حيلتيما

أتثاسلها(عمثترفلإاسجامن>:الإفضالمنادينادىلما-.؟

>ولولآأن:بالدلبلفصيحالجزاء،باب]إلى[الأعحالنجائبسارت

(.")!عملهينجيهمنممكم"ما:فقال74[إ]الإسراءتثمنتلى(

،الحياضباقيفردالعزائماربابمشارععلىتقدرلمإذ؟إ

".وانفسهمد!عاعونهم"تفعى:و"الحدهش[""الديوانلمفي)1(

"."رابحةاوتقرأ:،مشتبهةالأصولفي)2(

-!3؟-234)4/:""ديوانهللمتبيوهي،(525)ص/:"،الحدهشفيالالات3(لي

والحدهش.الديوانفيمقدمانالاخيرانوالبيتان(.شرحهمع

)ص/1527(.:""الحدث!منبنحوههماإلىلما...منتكنلم"إذا:قولهمن)4(



مخاضى!ابنةمنهقجلتلجونابنعدهيكنلمفحن

>!لاسر:عرفتاما،دهـرهاحرقتفكممعصيهتحتقرلا3

كانتولكن،لاكتفىادمأأ(اينقنعلو!3[،:]البقرة(ألثحجرةئقرلإهذه

.الشرهفيالمحثة

واقلهمشخصاالصياديناخفى،المؤانسةلصيدشهـكالخلوة"

نوا)2(.هرصادماللصيد،التقاطااكئرهمحركة

تحن)3(ربوعكمإلىصالعاشقبنفولسابذا

تطمـن!4(المخافةبحدبذكركسمالقلوبوكسذا

5:*غير

"فهمأذيكيرإلىنطتيذيكيرشكامتيمإليهايشكوإذاطلول

5:!غير

لسهسو!االفتىعمر!إنما

:غيرهث.ة

خاسرا)6"اوغانضاعنهيصحدر

)1(

)2(

)3(

)4(

،5(

)6(

"."آدم(:!و)ع

.صاح:أي

"المدهش":فى

تحنطلولكمإلى!الطابنفوسأبذا
د،.؟2-)ص/523المدهثى"؟دامنهعاإلى."..تقدرلم"إن:قولهمن

تصدرهلكن524()ص/:(1"المدهئىفىالجيت

كل!بينهاالبينشكىدمعيإذاطلول!

ابيات.بضعةوقبله،اختلافمع)ص/517(:لى"المدهشفيالجيت

5012



ذاهباتتخفىحينونلفو)1(قابلتناالجنائزإذانراع

راتعات)2"عادتغابفلماذئبلطهورثلةكروعة

إدافعلامخرابالباطنحائط،ترخصلابالعزائمنفسك.جخذ

)3،روسسكل

تجصص.

)4".الهمسةعلوامهحاتوأمانوالعحلالعلمء!

الكسل.إيثازأمهحاتوامانوالبطالةوالحهاسبر

المفللعاألسرد(،>هـسدهـق،المبتديعلىتثبت[لمعلسمأيها؟.

الترابفإنالطلبفيتواضعالطالبايهااوياقلق،وللمتعلمرسوخ

.")للوجهطهوزاصارأالأخحصتحتهوبجنا

يحلوإنماكفؤ،غيرعلىولكنالحعرفةعروسعليكئجلىء%

جائزا.العقدكانإذاالنظر

.غنمير)6"منإنكفغفالظرف*

العالملصانيف،عالمالعالئمواحدا،شخصاالعالئمليس+ثغ

منجوهزهشفللعلمخلقمن،أولادهدونالمخلدونأولاده

المرقد:طبإلىمففيالسهرطولالصغر،

)1(

)2(

،3(

)4(

)6(

."ونسكلن":"ثىلمدا"في

(311/.المتنبيديواذ)لثرحفيونسبهصا5(،)ص/"أ:دا!المدهشفيالبيتان

العابدين.!ينإلى

.ا!(18)ص/:!المدث!"

.!،0لأ)ص/:"المدث!"

)ص/705،.المدثى":إمنالمقطعهذا

:عجزهالنحيريالراعييهجولجريربيتصدر

كلابا!ولابلغتكعبافلاا!
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الأخطارأأ"فيالاخطاروجلالةكامنالهويناظلفيوالهوذ

سيخالل!قيمنهايفتحالعالمقلبفيمخزونةالحعانيمياه-

:نادىعليهتكائرتفإذاالصفاء،لأهلأصفاهاويدخر،سيحبعد

الشكر.زكاةع!تتضاعفولهذاسيخا،علحهفيبقىللسبيل

الطالبين،قلوبإلىقلبهمدينةمنفكرهبضائعتسافروقتكل

تجارعلىالنصحمواسمفييعرضهاوهو،لسانهدلألعليهافيم!ادى

منفيا)2"،الثمنبحخيحروعلضاحكحهيشتريمن:والإرادةالطلب

-الدرجتنسلاالمرتبةتلكعلؤيرى

قفبرمهمهفيتاهوكم،بالعذبوقعحتىملخابحراخاض!كم

الحسشهواتورفضالجسممراكبانضىوكم،بالدليلسعيحتى

دياجىفيالصبرناروأوقدونهارا،للاأ(02ه)ظدمال!رىوواصل

الشراء)3(،تخييرفهذابأمانتهفىلقتمفإن،الهوى

فلهذا،حذركمخذوا:وتقولبنيهانحوسهامهاتفؤ!االدنياس

هدر!4،.قتيلهادم

)1(

)2(

)3(

)؟(

منفيافتواعده،ساعةسليمانعنب()ق/392الهدهدغابش

الفضلأبيابخهرثاءفىالمثحهـورةقصيدتهمنالتفامىالحسنلأبىالبيت

الأصولفيووقت05(لأ)ص/"الحدهشإ:فيوهو)ص/157(،"ديوانه"ة

أصلحناها.تحريفات

".بقبول"حكحةالحدهش((:11

ص/7.!-)الحدهش":لامنهاإلى.،..شخصاالعالمكل!:قولهمن

([."الحدهشمنوالمحبت"!السرى:الأصولفيالاخرةوالكلمة(.ه".

905(.ص/):"المدهش،فينحوه
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1(؟.كضبهامنتهلربهعنالغيبةأطال

لهم1فجرى،واحدةكزوة!يالرسولعنالحلاثةتخلف؟

عنه؟.التخلففيعمرهبمنفكيف،سمعتما

صحافإذا،بالجيف)2"تنقلالحرصبشرابالغرابسكرإذاكز

الصحبةطريقفيالخضرموسىخالف،الطللعلىندمخمارهمن

أفمااوئلنئأ<،تتنىفرا!هذا>؟بيدالمصالعقدةفحل،مراتثلاث

فراقهذا:زلاتكبعضفييقولانقطلرئهيفلممنياتخاف

)3(،وبينكبيني

امعرفئهمصحتلو،بالحعذبجهفهمجهنماهلعذابأعظئم!ي

الحنس،منليسشخصبينهموقع،بحالاشاستغاثوالمابالمالك

:بدرعاتقاهاالنارعليهحملتفكلما،المعرفةمنذزةباطنهفيكان

جهنم،فيففبر،سكتةالححاصيفيموتهكأن"،منانيا"ياحنان

(.القبرالحمنأخرج،الباطنفيالروحتحزكفلما

البحتزاويةفيالعنكبوتوقنع،يخنقهالعصفورحرصب

قلبكأرسلت.لقاعدساعربلها،قوئاالدبابإليهايسوقالضعيف

لافربما،الصلاةوقتوراءهتبعثثم،الهوىمنمطلوبكلمع

قلب.بلافحصليالرسوليلقاه

بالثفرالنفرغداةبالمازميمننزلتإذالاظعانفيقلبكخلفت

،2(

)3(

"4(

+(094)ص/:"المدهى"

الثحراب.علىبهيتقلصا

.؟،09ص/):"الحدهحشلا

.(194ص/):لالحدهشا"

012"



الخبرلذافاعجبمنىعند!اعماضح!العراقارضفيتظلحطورحت

والسحرالضالبينعنيفضلمعيالفؤادكانمنىطرقنالما

الالرعلىإلاغذابوجديامشيفماالرمالتهنيكالعيسارجليا

.عودهمنتياسلاقلبهفقدمنيا*

تلاقيا)1(لاانالظنكليطخانبعدماالشخيشينالله!يجيعفقد

!امساك،صدبئالقاطنوطردخاطر،والصوابقاطنالهوى

)2(.أصعبالخاطر

والثانى:،الابضلب:الحبوسفأول،حبسفيتزللمإنك!

والخامس:،المكخب:والرابعوالمهد،القماط:والثالث،الأمبطن

فإنالقبر،:والسابع،الموتمرض:والسمادس،العيالعلىالكد

.تقدمحبسكلموارةنسيمتالثامنفيوقعت

علىالإطلا!لكليحصلأياماباختياركالتموىحبسادخل

الابد+حبسيؤثرفإنهلحبفيمانفسكإطلاقتؤثرولا،الذوام

.علاوةالعشقحملعلىالعذل

معرضا)3"العذيبخبرلهفروىبوجدهالنسيمفطنومرلح

شيئا،يفدلمالاصرار،عقدحللتوماالمعصيةتركتمتى*

يتحققلمإن،حالهعلىفإنه،استفراغغيرمنالمرضقسكنلوكما

)2/76(.:!الاكانيلما:انظرعامربنيلحجنوناليت)1(

.(486ص/9ة!المدهش929(

.(482)ص/ت(""المدهش93(

9012



تنعقد)2"-لاالمكرهيمينشيئا)أ"،النطقيؤئرلمالقلبقصد

الثمن،بأفخرالمشترياسحامهاوقدسلعتكنف!كويخك*

بها.يوضىلعلهعيوبهاإصلاحفيفاجهد)ق/4912،

الشهواتومرتع،كذوبالآمالورائدأضعاث،الحنىمنام

ففل-الكسلمصاث)؟"التفريط،الحرمانسريكالعجز!وحيم 3(ول!

فش)!".علحهيقعماروميقلبك

عليك.الهزيمةتملبتأمنلمواحا،عليكإعزمكجنودمنخامرمتى

الصعاد)6(رؤوسفيالطيشوعحلف!الأنابيجافيكانوإذا

فاستوفالحظوظ1وفيتهاإذاورعثتكجوارحكعلىقيضاكن!

.الحقوقمنها

،[1711:]طه<أثفتشقئألجنهمن!شرج!ول>:تعالى!وددامل

لاشتغالهبالشقاء،الذكروخص،الخروجفيبينهماشرككيف

خدرها+فيالمراةوا،والمعاشبالكسب

بوداولانقاخاماءالغضابواديترىفلنالقراح)7(الماءمنتزؤد

)2(

)3(

)6(

)7(

أظ(.صنساقطهئاإلى01."0لو"كحا:فولهم!

.(784ص/):لىه!ىلحدالا

."هشجمالمشتهيا"ومرعى:""الحدهمحى

.""مضا!ب:"المدهش"

وكاءها.حلالقربةف!ثق:يقال،الحل:الفش

255(،)3/:"اللساذ".القناة:وهي،صعدةجمع

الصعاد،.صدور"فيوفيه3(لح)2/

.العذبوهوة،النقاخ"المده!ثى":لا

0121
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والرنداالبالنينبتوا؟فهيهاتنفحةوالرندالبادنسجممنونل

111(نجدولاعقيقاتنظرلاتسرمتىإنهبطرفكنجدإلىوكز؟ب(أ)طأه

إلاترىفهليسرةاعطفئم،محنةإلاترىفهليمنةانطر

واماففرس!،المماتاسرواما،فدرسالعاموالربماما،حسرة

قبسي،عدهمفما،نالامهمطلمفيساروا،الفرسبهفكبتالراكب

كلهاالدولتلكوانقلبتيبحم!.البحرلاننجاتهمسفنبهمووقفت

يقومافلا"عبس".بأولومجير"سبأ"،باخرمنكروجاءنفس،لمحي

جلس.قدطالمامنلنجاته

احلام!مغاثمدتهاكأنايامصبرإلاهيمانفسيا

قداميأ6(العيترفإنعنهاوخلولذتهاالدنياعنجوزينفسيا

ساعةهيوإنما،العاقبةمجهولةحبةعنالهوىطائريصبرألاء+

حبة:منفيهوكم،امنهبرجإلىويصل

اخروروضاثماءفبالغضاوروضهللحمىحنهنتهـان

علىوضعكفلعلمنك،عزيمةاقوىالطيرم!الكتبحاصل

الهمةولا،معتدلبدنفيإلاالصافحةالروحتكونلا،الاعتدالغير

نفيسة.لف!إلاالعالية

فإن،الاوديةيطونولازمالعزيحةصابرالرسالةالطافئحملإذا

وهووتسز،الشمسقرصوتلمحالرياحتنسمالطريقعليهخفيت

.(4"0-4لا9أص/:""الحدهش!11

ةالديوانفيالثانيوالبيت193(،)ص/:""ديوانهالعتاهيةلأبىالبيتان)2!

قذاميالخيرفإنوخلفيها!بغدةالدنياعنكونينفسيا
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تعرقلىتوجبفخدفشةمنخوفاالملقىالحبيحذرجوعهشدةمع

اغراضهافينفسهاطلقالرسالةبلغفإذا،حملماوتضييع،الجشاح

.البرجداخل

منكميصحتدلوما،الجادةغيرعلىأكثركمالأمانةكتبحامليفيا

منومنكم،وذبحفارتهنححلما]ناسئا[)1"فنزل،الحبراقهقدمن

وصلت:الرسالةولاحصلتالحبهفلا،الذبحينتظروهوجناحهتعرقل

الجناحعلقوقدتجاذبهفباتتشرذغرهاقطاة

سراحلهاكانالضبحفيولاتمنتمانالتالليلفيفلا

فتوطنتم4السفرلانحهىب()ق/492الطريقأمشقةصابرتملو

فيأسلفواالعواقبفيالخظرمهحلينيا،عدنجناتفىمستريحين

واللهفإنهاالنظربسهـامترملاالاسعار،لغيريؤمنفحا،الرخصوقت

)2(.السرحعلىفأغيرأهملهامقلةراعيربتإ،فيك

الشررمستصغرمنالنارو!عظمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

وتر)3(ولاقوس!بلاالسهامفعلناظرهاقلبفيفعلتنظرةكم

:غيرهمجم

(رمى)منيصمياللخظسهئمفعلأمبهاي!ميمنإتؤم)؟(السهاموارلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.("الحدهشمن

.(574-473ص/):ا[الحدهش"

علي!صا.الكلامتقدم

"المدهش!!منوالمثبت،"تام!:و)ع((لىنامظ(:و)ق

ص/458(.ا)!"المدهشفيالبيت
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الحعاصي،عننهاكانما،لكوحفظه،بكلطفهقدراعرفب!

رحمةبالطاعةامركوإنما،عليكمنهبخلالا،وصيانهلكحماية

وهويزيلهماحرمبالعقلعرفتهلضا،إليكمنهحاجةلاوإحسانا

سكريكفيك،تفعللاللفسكرمتناولايا،لمعرفة1لبيتصجانةالخمر

سكرين.بينتجمعفلا،جهلك

منخارخا<تاب>لمنبحمنإلاتبلللالغفا!(وأد>سلعة؟ا

.<أهتدفىثئم>!ربدارمنصنحا<ومر>سكةعن(وءامن>سبيكة

لعرص،الطلببابعلىفقفالعملفيالجاعلىتقدرلمإنجمد

:السحرةافلحلحظةففي،الربنفحاتمنلنفحة

ئشصثماالاعداءتريولا]عرى[)1(خطبكلمنلجزعنلا

فآثئتوا((فثةلقيتم"إذاالحنىتنالفبالصبرواصبو

فزمن.دا!والفتورالجذ،المعاليتمنأ(أظ/602

وأثازأيات!كعيففيالسلوةمن

النار)3(تسخنهفصاالقلمثبردماإذا

حيتانه،والتجار،عنبرهوالزهاد،جواهرهوالعلماءبحز،الوجوذعيم

كالزبد.ظهرهعلىوالجهال،تحاسيحهوالاشرار

عجوزا،المعشوقةلرايتنقابهاتحتماالدنيالاشكشفتلو

برداذاقتهمبالنشوز،عليهمتدللتوكمغشاقها،بقتلإلاترضىوما

"المدئ!".منوالم!ت)ظ(فىوليست"فادحاق(ة!)ع)1(

.(476-475)صس/:""المدهش)2(
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لموز.وسطفيهمفإذاالأمافي)1"كانون

الغنيمةويحك،الحربشهدتوماالغانمينامشاركةتطلب-.؟

الوقعة.شهدلمن

المدعي.يفتضحماأسرعوما،الرجالجواهراتظهرالبلايا

هكذاأ2"تكنلمصباكنتلوالهوىوتسممكوعيناكتنام

استشرتفهلاهواكرأيهذا،ييقىماعلىايفنىمامؤثزايا!

الضعيففالدشبالمعصيةيسيرتحقرنلالك،انصحهمالتعلمالعقل

العمرجرذ،حيلةسبإسدفينفذتماأو،الشفنتجرحبالمنهليفت!!

عمل،وعليكاجيرانت،مهيسلخيطنفسيوكل،مكفوفغيرئوب

.--.)3(

0سوفبحرديسعينهكرقتكم،العملانقضاءإلىالراحةفأ-هـثياب

الشهبمالتكيفولا!جراكافعلطمايسألونولاساروا

طلبوابمايظفرواأناحةالرمطالبةهجرهمعودهم

يلبسوالجبان،الدرععلىالقلب)ق/5912،يلبسالشجاعجم!

ا.القلبعلىالدرع

الدمن!يودعونالحبيببلدإلىالركبترددالبلاياأعظم

)"السراقجنايةلزمتهاسواهمادعاهالوومعالي

،1(

)2(

)3(

)4(

!.الاولكانون9ة"المدهش!

.""نائما.""المدهش

.(؟17-4لأ0)ص/ة"لمدهش"ا

)2/368،."اة"ديوانهللمتحبيالبجت
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:آخر[]وقال

صعدوافقدانحطواإذاالكرامإننفوسهممنوحطواالسماءنالوا

)1(.الطلببيداءإلىالكسلديارقذفتكعزفكصدقلو!ذ

والمبهرجبمالهواختلاطهع!البهرجدخوليخافث.؟الناقد

الصوارد،اوردنيالذيهذا:ويقولبلسانهيمسلثالصديىهذا،امن

الأمن.بساطعلىوالمخلط)2"،منهماناهل؟حذيفةيناشدوعمر

الشودثفكانوالسهر،النومبينالحربوقعالليلجنإذانمنن

كخيبةفيلتوانيوالكسلوصاراليقطة،عسكرمقدمةفيوالخوف

،والثومالفتورجنودهؤمصادقةحصلةالعزمحملفإذا،الغفلة

وماالسهمانقسمتوقدإلاالفجريطلعفما،لغنيمةوالظفرفحصل

خبر.النائمينعند

علىيبكون،الدجىسترتحتالجداقد[معلىالمتهجدونقام

.الوصالغيرفيضاعذمن

ترىلاامالهاوعيون،الدجىبيداءتذرعلسهر1مطايازالتماا؟

فاغتنمواالسيرطابالليلرفقةيا:يقولالعزموحادي،الحنزلإلا

السحر،نسيمهبانإلى.يصللماللملطولنامفمن،المسرى

بأذيالهالقومتضبثبالرحيلهمفلما،الليلظلاميبغيالصارخفقام

حاديهم:حداالفجزطلعفلما،المحوبفراقعلىيبكون

-!السرىالقوميحمدالصباجعند؟ت

)11

)21

.(664-564)صى/."الحدث!"

المنافقين.:يعخي
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تعلأ1".المراقيفيتنقلالقوماحواليستعظممنياغ

البديمةا،المعانيلهان!جاومتابعحهابالسنةالعلمبينجمعمنبخم

.سفاحمنلانكاحمنؤلدتا،عسهاد:رؤوسعلىتناديفهي

فهيالهذيان،ضروبلهأنخج!اوالهوىالبدعةبينقرنومن

تغخز.لأالفطنايها:الأشهادرؤوسعلىتخادي

علىفلتصبرحولها،الشوكقراتعينهاالوردةفتحتإذالإ

وتسم.وتمبلتقصدفوحدهاقليلا،مجاورته

قلبهقليبفيحفركلمافإنه،بكلامهالدنيايويدمنتكلمإذا-!؟

فطمهمأ2(.الطمعتوابعليهانهار،الأستنباطفيوامعن

بك،لطفانهفاعلمعنك)3(تقلصقدالدنيااسربالرايتإذا*

يتعثر:أنبالساعيرففاولكن،يتمزقاذبخلايقبضهلمالمنعملأن

فحضور،الشروعب()ظ/602قبلالضائعلقلبعلىفتش!3

باديةإلىانتقلتنزلتهفإذا،الصلاةمنازلمنمنزلاولاالقلب

قر!أولفكانالصناجاة،ببابنختعنهارخلتفإذا،المعنى

دخولقييطمعفكيف،القلبلعينالحجابكشفاليقطةضيف

بعدالح".الاديةإلىخرجلامنمكة

إحسالس[ستغرقت<علهن>أخرقييومامخلوقمشاهدةكانتإذا

463(.-461)ص/:"المدهش!()1

046(.)ص!/:""المدهش)2(

لاعليكل.:ظ(و)ق)3(

ا"+الكوفةقجلمنقطعمكة..إ."المدهش"ةفي)؟(
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يوم!9؟ب")ق/بالحالفكيف،شعرنوما(إئديهنوقطعن>الناظرات

عبادته0فيقلبكلحضرالمعبودأحيبتلوالمزيد؟!

حديثاو:قال؟صلاتكفيتسهوأما:قيسعبدبنلعامرقيل

.به؟!أشتغلحتىالقرانمنإلياحب

منناحيةانهدمتحتىصلاتهفييلتفتلايساربنمسلموكان

سكتمنزلهدخلإذاوكان،التفتفماالسوقأهللهافزعالمسجد

بالغيبة.منهمعلفاوضحكواتكلموايصليقامفإذا،بيثأهلى

بالجنةشيء؟باي:قالصلاتثا،فيلنوسوسإنا:لبعضهموقيل

فيتختلفلأن:فقالبالدنحا،بللا!قالوا؟والقيامةالعينوالخور

ذلكهمنإليأحبالاسنة

ووجهت،القبلةإلىوجهكوجهتوقدبجسدكصلاتكفيتقف

فكيفللجنةمهزاالصلاةهذهتصلحماويحكاخر،قطرإلىقلبك

ثحثاللمحبة.تصلح

إلىوصلتفلمافتبعها،خطامهفجزتفأعجبهاجملافأررأت

بمحبوبكتليقداراتحخذيذاقا:الحالبلسانفنادىوقفتبيتهاباب

بمعبودكتليقصلاةتصليأنإما:انتوهكذا،بداركيليقمحبوئااو

)1(.بصلاتكيليقمعبوذاتتخذنوإما

فيفاجعلالحمليناحدامالقدالهوى!ايتفإنقلبكتعاهدس

الهوىغلبكفإنالحمل،ليعـدلوالنارالجنةذكرالاخرالجانب

الإجابةتأخرتفإنالحمل،علىيعينكالقلببصاحبفاستغث

."654-454)ص/:""الصدهش"1)
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".قلوبهمالحنكسرة"عندتجدهخلفهاالانكساررائدفابعب

مكنك.مافتضاعفاكثرالضعفمعاللطف:أ؟

ولماكاسئا)1(،اخرجالولدعلىتحنولاالدجاجةكانتلحا

المطعومريحتجدفهيالشمبقوةاعينتالبصرضعيفةالنملةكانت

إلىالحاجةوقتالهمتعمياء،الخلد)6"كانتاولحاالبعد،م!

منهفتتناولفيهفيسقطالذبابإليهافيبصث4فاهاتفححانالقوت

حاجتها.

تنطقين؟لالكما:للضفدعفقيلالنهار،طولتترنمالأطبار

بي.أجحلالليلولكر،صوتييستبشعالهزار)3!صوت!:فقالت

رشله،ويحاريونيحاربونهجاءوا،إبالسحرةالعنايةتنسلا6،

وشراب،رصدتقدالرضىوتيجان،فصلتقدالصلحوخلغ

فإذا،الهوىخحرةمن[عتصرواماإلىيديهمفمدو[،يروقالوصال

فلحاالمحبه،بشرابفسكرواعليهفافطرواخلاانقلببقدبها

النخل.جذوعفي!لبواالمحبهعليهمعربدت

.(4<)طنىمئوأرجلكميكماقيلاقطعن>ئخاهااماماتلعزواعجحا

منازلهمرأواحتىرووسهمرفعوافحاواحدةسجداةلهل!جدوا!

أنتمآ>فاقض:فقالوا،الشوقمنهموتمكنالوجدفغلبهم،الجخةمن

ا<:؟شتياأالحيؤههذهإنصالقضىقاض!

)1(

)21

)3(

)4(

.باليوحدة"اسباداكا:تكوذأدويحخهل

أحمحى.الجرذاذمنصرب

العندليب.:هو

.4(!أ-045ص/):"الحدهث!"
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هبوبهايهبانقلبيويصدغالغضاذىتمزالصباصفخابساكن

حبيبها)1(حلحيثنف!سكلهوىوانمابالحبيبعهدقريبة

التعب،مستجدولم،الليلباديةجدهمنجاققطعتأ()ق/692ةش:

:تطوللاالمحبوبإلىفالطريق

قريبفهوالمشحاقعلىواماملالةذياوكسلانعلىبعيد

المكسل،أوكارإلىغودوامعنا،لستمالئزهةلنيةمعناحاضرينيا

"العذيب"،عبرنافقدارجحوامودعينوياوضرلبعطعنفالحرب

الخيفعرضالحاديأيهاويا"فيد"،بعدأخبارثاتأتيكم!ريبوعن

الجحارأ2(.حصىترميكيفالذموغتعلمك.منىم!

تدرولممحجارابتإذاالمهج،إلاقرئلهماالمحبةضيف-+

النبفم!فإن،بهتظنهمنلهوسمنبضهع!يدكفضعا"،)ظ/702لحن

،قلؤبههم()3(وجلتأدثهذدرإذاالذينلمؤمنوتأإتما>:ذكرهعندينزعج

)!(،العطلةشحاءالرجاءوبرودةالذويان،صيف!الخوفحر-!

الربجع:فصلكلهفزمانهبهلظفومن

وفراقتباعل!لطولسبهيوأختهاراتكإذاتسسقىعين

(بتلادق)ابكيخهاالتيوعدسرورهادواملواحدةفاحفظ

)1(

"2(

)3(

)4*

)5(

)ص/446(.:المدئ!"9فيالبجتان

."..."بعيدالبجتفجهوليس44(،)ص!/لأ"المد!ش(":

.44(؟)صى/:"الحدهث!"

"الغفلة،.و"المد!شإ:،الأصولفيكذا

436(.)صى/:"المدث!"
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االمعاشرةايديفاذ،عزلةبيتفيفصنهايقظةررقتإذاول

ولافاسفاتصادفىلا،لصنالطبعفإنالبطالينمعاشرةاحذر،نهابة

لك.يفيلاعليهمثعبماولاخانمنفإدت،إليهتمق

اإياكصيود،الهوىهرفإن،الخلوةذكرلازمالحوبةفرخيا

يتكاملححى،العزلةبيتمنوالخروجالوكر،طرفمنوالتقزب

ا!روصفحا
الصائد.رزقكنتوإلاالخوافيت.

والمخالطةالطير،جناح)2"يعرقلمااولدبقا)1"،بالخلقنسالا4

العزيمة:وضعفالهصهتشخيتوايسرها،التخليطتوجب

الغنمتنفزأذبعضهايصبلمإنغنبمفيالذئبسقوطفيمااقل

رفقة:فيفكنللحيراثالمستحقينجطةمنتكنلمإنئج

.<اكقرفيأ!ولوالق!مةاحضراإذو>

إقرارك،صحيحوالحنك!ر،حبيبفالتائم!نفسكتحقرلاويحك

اعترافكالرفعه،هوبالثدم!اسكتنكيس،الغنىعينبالإفلاس

الإصابة.نف!حنبالخطا

ئقدالملائكةفبذلت،الب!سوقفيالعبوديةسلعةعرضت-

رثاظلمنآ>نقشهاإفلاسفلوسإلاعنديما؟ادم!فقاللمحسبخ(ونخن>

الحذنبينانين،الخاصخزانةعلىينفقالذيهذ!:فقيلأ!سنا<

الصسبحين.زجلمنإلناأحب

القلولبا!ضفيعاثواقدالهوىوماجوجالطبحيأجوحكاذإنئج

.الطيو!بهتصادالذيالغراءوالدبق،الغنملهتشدلذيالحجل11وهو""!بقئ؟!"المدهش(1)

."يعلق09،)ظ(2)
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اجحعواردفا،وبينهمبيحكميجعلبموةالملكفأعينوافيها،فأقسذوا

ليثور،أسلفتمفيماتفتدرواثملمحديد<،قبر>يشابهماالعؤائممنله

.(أنفضا>:لكميقولانيحتاجفلا،الأسفصداء

البناء،استحكموقدو[لعوائد،المألوقاتبهجرالعؤمبنيانشدوا

العدوفجاءقبلكمالأولياءبنىوهكذاالصبو،قطرعليهافرغوافحينمد

.أأ!<نقحال!استطشعواومايظهر!أقاشبهعؤفما>

)أ".الوقفةتفتكملا.بالإبلفأسرعواالموسمأيامضاقب

القوستحدلابعيو،ومالكتحدلا،تتعبفلاتخلصلمإذابإ

وتز.لهاوما

نفسهفذهبت،الخلقلمدحة)2(5فرائفسهبذلكمب()ق/692

المرائيعملالدهر،بقيمالبقيتللهبذلهاولوذفا،الحدحوانقلبت

الطريقفييئقلهرملأالؤوادةجرابيحشوالحرائىقشور،كلهابصلة

.القلوبمسام93(تحجافاهاجيفةالرياءريح،ينفعهولا

لك:وقالب،تتشبهالعنكبوتأقبلتينسجالقردوداخذلماث:

ونسجكالملوكأرديةنسجيولكنالقؤ:دودةفقالت،نسجولينسج

.القرقيتبينالحاجةصمنوعند،الذبابشبكة

الم"تباكىممنبكىمنتبتنخدودفيدموعاشتبكتإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(924-624ص/):؟"المدهمش

ولعلها."المدح"وانقلبتهكذاالاصولفيبعدهاوماليمدحهإ-9)ق(:

دا.والمدح"وانقلبت:"المدهش"وفي،"!المدحة

."ماها!تتحا:"و"الحدهش،،"تتحاشاهاة(و)ق،()عفيكذا

(.شرحه-493)2/:""ديوانهللحتنبىالبيت
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فياتصعدالدباكاوشجرة،سنةثلاثينفيالصنوبراتثحرشجر!ث؟:

سنةثلاثينفيقطعتهاالتيالطويقإن:للصنوبرةفتقول،اسجوعين

فقالت.شجرة:ولك،شجرةلي:ويقالأس!وعين،1فيقطعتها

.فخركتملهائب!فإن،الخريفرياحتهبحتىمهلا:الصنوبرة

.الثيابظواهرفيفصارالقلوبمواطنفيوالفقرالتصوفكان

بك:يصيخفإنهالمرائيأيهازيكغير)1(،خرقةفصارخرقهكان

عنديتبينالبهرج)2(،فضيحةهتكةللزمنوالدرعالسيف،خذوني

الحك.

سمعتأو،الركبئلاوفيالصديقينطلاعأبصرتلوئج

افيالحستغفرينساقةشاهدتاو،الركبوسطفيالمحبيناستغاثة

(01)!غيلانأم)3(شجرةتحتانقطعتقدأنكلعلمت؛الركباخر

:المنازلب(02)ظ/لايعدالركبدونلمنقطعوا!مرتاأ؟

الليالياأعدلادهزاعشتوقدليلةبعدليلةاللجالياعد

(تلاقيا)لااذالظنكليظنالنبعدماالشتيتيناللهيجحعوقد

صحبةفيالسعيوحتاموالتغلي!ص؟الهوىفيالرواحإلام"7

لهمتسحعهلاقرانك)6(أين!وتدليسيىالعحلفيبهرجطوكم،إبليس

)1(

)2(

)3(

الح(

،51

)96

شحى+انحاءعلىالعجا!ةهذهقراءةتحخمل

."!هخيكة:(و)ع،"...فضيحهولمقحد،هخكة"لزمن:ا["المدهشفي

)ع(.فيليست"شجرة"

(.لح02-)ص/418"المدهش"ت

.(164-لحا5)ص/:!المدهشإوانظر،39012/التخريجتقد!

01("إنكادم"ابن:()ظ
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الخسيس،إيثارعلىوحسرتهمندمهماشتدانهماعلمت،حسيسيمن

المسي!س:قبلالدنياطلقواكانوالوأنودوالقدتالده

وسناذكانمذمطلوبهاوطرفمطرفة)1(غيريقظىالمنيةعين

سكراذالمرءولبصاجفالئطقمولدهحينمخهتمكنجهلا

السكربماءالحنطلسقيلو،نجيبفيإلاالرياضةتنفع"،

داملوونحوها،وال!وزوالصفصافالأثلشجرمرا،إلايخرجلم

0ابداتئمرلاعروقهافيالحاء

الارضمشارقوأمطرالاكواذ،بيدطبققدالهدكلما)2(سحاب

تنبمثولاماء،تمسكلا"قيعاذقلبكأرضقيعاذولكنومغاربها،

ذلكإنماولكنخلا،الخحريستحيلفقدتيأسفلاهذاومعكلأ("

العخصر.لطيب

واوصافه،الحيبذكرفجرى،التلاوةبيتفيبالقلبالفكرخلاتبم

السعي.قدمعلىالشوقلمحنهض

قلبالم[لذىمايعرفأ()ق/792لميوشفجماليشاهدلممن

:يعقوب

الأكباد)3(تقبكيفيدرلمفؤادهحشووالحعتيبتلممن

الغفلة،غيمعليهفتكاثف،المجانبةجنوبقلبهعلىهبتمنيائرث

منكتصاعدلو،الغيمتحتفالشمسليأسلا،المعرفةأفقفأظلم

مخيلة.وهي"أ(مطرقة:،)ع(1)

.ا"ل!وىا":()ق(2)

.(؟31-014)ص/:"لحدهشا")3(
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أ(.تحتهطالشمسفبانت،السحالثفتقطعسمالأاستحالتاسفنفسن

رمنلأن؛أسنانلهيجعلىلماختلاشاالطائر!ز!اكاذلما:.-

إليهايضقلكالمخلاةحوصلةلهوخعل،الصضغيحخمللاالانخهاب

فراخلهكانتفإذالامكاذ،زمنفيالقانصةالىتنقلهثم،يستلبما

أ.النقلقبلأسهمهم

منالاطعيةتناولليصكنهعنفهطالالحيواناساقطالتكلما

!.الادض

فإنالحاء،فاحتبس؟الفطنهينبوععلىالهوىصخرةدميت*

تتفجر.الماكايناب!لعلحولها،فانقب!فعهاتطقلم

ملكفينوحعمربمقداداللهعلىإقبالكمنلحطهبعتلو

العقد)2".فيمغبونالكنت،قارون

منومخهمنحبإ!ضىمن>!صنهمومأسو!مقتولبينالدنياعشاقفي

يذئظر(0

بيتفياالعلمطلبكمفلو،وددستمكتبتمقدالعلم)3(طالييا+

الإخلاصشجرة،افلستمالإخلاصعلىناقشكموإن،فل!تمالعمل

واما(تزعصوتكنتولذين!طشركاأئن>زعازعيضرهالا(ثابتأضحلها>

فليت!حه(ا)؟".شيئايعبدكان"مننسمةعندتجخحثفإنهاالرياكاشجرة

.،504/)ص:إ"هشلحدا"(1)

.(404-304ص/):"هشلحدا"(12

."ءلعلحاا1شرمعايا!:"ئ!لمدا"(3)

.!،هموقفوأنسمة":لث!لمدا"(4)
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في!لانق!>وخربهمزبلةال!رارمسجد!يرالمرائينرياء

أغبر"0أشعث"وبالتفثقدرر!المخلصينوإخلاصا(،ابا

فلا،كيوكإلىعنكيصرفه،عنهاعرضستمنبيدترائيهمنقلب

وصلت،بالرياءقصدتهماإلىولا،حصلتالمخلصينثوابعلى

هذا.ولاهذافلا،والمدحالاجروفات

الخزانةيدخللافإنه،الملكاسمالزائفالدرهمعلىتنقشلا

النقد.بعدإلا

لهيصحوببهرجته،حالهبسترالخلقعلىيتبهرجالمخلص

وهو،الخواضنمنانهيوهمالملكبابعلىيتبرطلوالمرائيالنقد،

حالهفانظرعليكخفيفإن،يفتضحالملكاسرارعنفسلهكل،كريب

)1(!الملكخاصةمع

بكاءعليكيتعينيودف،صبرالهوىعنيصبرلميامن7غا

لخنا<.وقضذق>يومإخوتهفذلتطقلمفإن،يعموب

نضبفإذا،ريهتكاملالأنهارحافاتعلىالطينلبثطالإذا

الماء،إلىشوقهفيشتدالرطوبةمنفيهماالنراستلبتالماءعنه

شوفابهوعلقلأمسكهلسانكعلىا()ظ/8"2قطعةمنهوضصسافلو

.؟!بالعطشاح!ستمتهلمعاملتهماءنضبمنفياالورد،إلى

جم!بعدماالبئرفيالماءيعودوقالواي!

)2"الزمانايديمننهبناهنلياللنابالححازوكانت

.93(9-93لا)ص/ة""المدهش(11

.593(-493/أص:"لمدهش!ا()2
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*اخر:

)أ"ارتحالعلىالنازلينفإنمحالفيخيامكتنصبولا

"مروهم.علحهمشددقووافإذا،بالئطفالضعفاءمداراةبن

لعشر(".تركهاعلىواضربوهملسبعبالصلاة

فلماالخوحيد،بلفظةفاقتنعكالئطفةبدايتهفيالإسلامكانثبر

وجبتتحركافلما،الصلاةففرضتالخذاءإلىاحخاجالروحفيهنمخ

فلما،الحجلزمالولادةقزبتفلما،الزكاةوجبباشخدفلماالهجررو،

الزللمنخاففلمالسنشر<بئم>يريدأللهبلطفحبيطفلاظهر

>امن:المؤدبقالترعرعفلمالاذفلوأ(>بشارةجاءتوالعقالب

طاويحذرسبما>:جاءواستوىاشدهبلغفلمابهء<يحزسوسايقحل

.نفسمسإ<

فإذا4الرقادحبطالابداننوقإلى)2"يقربونبالليلالمتعبدوذفي

فخأخذافي،الجادةعلىالدليلفإذارؤوسها،رفعتالفاقة!حدتشاولت

السير.

فييؤذذالعزائمفأرباب،مقيمومنههامؤذنالجواريالنجوممن

اولفييصلوندونهمومن،الوقتاوللهمويقام،بليلمحلتهم

اخره.فيالفتورواهل،الوقت

بالحتعبدي!:اليقظةحارس!صاحالعيونعلىالرقادجنودهجحتاذا

ادعىم!"كذب:الحعاتبةرقبوهتف("،النوممنخير"الصلاة

)1(

)2(

.93(لأ)ص/:!"الحدهش

."يقوموذ":()ع
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الحشتاق:فجصجحعني"نامالليلجنهإذاحتى،صمحبتي

اجفانفيهليبالغمضاكتحلتهلدياركمتناءتمذعنيالليلسلوا

رسالةفيح)ا"كلمعفيبعثون،النجومسيارةبالمنهجدينتمرثم

رياحلمجيئهافتهبالسحولحركبإلى2(الجوابطاخبارهفتسلم

!(يوسفلاخدريحإذ>:المنتطرفيقول،الأسحار

طلب،غيرمنبإيجادهاالموجوداتعلىانعممن!سبحان

يطونفيفالأنجةتكلميلها،لطلبالسؤالاكفبسطتوجدتفلما

منقوتهيطلبالترابتحتوالبذر،الخلقتكميلتطلحثالأمهات

البحارومراكح!،نضجهكمالفضلهمنينتظزالثحارومخ،الري

الارباحوفودينتطرونالبضاعواصحاب،بالرياحتحريكهاترجو

المجاهدةواهار،الفهممتعلقفتحيسألونالعلموطلاب،عليهم

النصر،فجرطلوعيترقبوالمطلوم)3"،الطيععلىالمعاونةيروموذ

كسفينتظروالمكروبلفطفه،طلئايديهبينيتململوالمريفهق

اللحودفيالمتمزقةوالأبدان،الامنبريديترقبوالخائفبه،ما

سلامةيسألنالجنانوعرائس،الشتاتبعدالشملج!معتنتظر

اللقاء.وتعجيلبعولتهن

صاحبنكسالبعثبإنعاشالتراباطباقم!الخلققامفإذا

عدفيهبالحس!لمالتقاضييدالعابدومذللعفو،طلئاالندمرارالزلل

علىالححبوالشرفالصبر،جزاءإلىالزاهدوحدق،الاجلخلول

فجإ.مع9وأق(؟.الناسمنالجماعة:الفيج)1(

احسارهإ."فسصلم)ق(:)2(

)ع(.فيمحررةغير)3(
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يبقالمإذالوجدبلساذلعارفو!اج،الحبيبإلىالشوقاطلال

للصمت:وقمت

الرهناوفؤاديليلدينفواعجئادينعندكملي

]غيره[:

اويامداطبي!ئاليبنجدوجدتوربما)قإ"911(بالعراقدوائيعدمت

الجوا!ياالدموعسأكسوكفإنيمنهمتعرإذالرياذجبلويا

هجاكمااباقياتوجديواعلاقعنهمالركباسعأللاحذريومن

1وناعيا)1(بشيزايلقىانفلايلغائباكلعنالركباذيسألومن

فائدة

لحثإلىاللفظقالبنظرهيتجاوزالمعانيدقائقفيغوصلهمن

ا،اللفظية)2(الزينةعلىالنظرمقصورالألفاظامعوالوأقف،المعخى

فيهاولالاتظحوانكو!ولاتعرىفيهاالأتجوحلكإت>:تعالىقولهفضأمل

ب()ظ/802،بالعريالجوعقابلكيف911[،-"11:]طها!+أ<تضحئ

يقابلالجوعاذإليهيجيلربماالقالبمعوالواقف،يالضحيوالظما

الكلامهذايرىالمعخىبلدإلىوالداخل.بالضحيوالعريبالظمأ

والفريالباطنالمالجوعلأذ؛والجلالةالفصاحهامراتباعلىفي

الضحي،معالظماوكذلك،المعخىفيمتخاسبانفهماالظاهر،الم

الظاهر،لحرارةموجبوالضحيالباطنلحرارةموجبالظمألأذ

)ص/"69،.:"ديوانه!الرضيللشريفالأبيات11(

01""الرتبة:()ق)2،
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وباطئا.ظاهزاالآفاتجميعنفيالآيةفاقحضت

يوفاقال"ا(حمدانابنأنوهيمشهورةحكايةالبابهذاوفي

"2":قولكعليكافتقدقد:للمتنبي

نائموهوالردىجفنفيكألكلواقفشتكالموتفيوماوقفت

باسموثغزكوضاحووجهكهزيمةكلمىالأبطالبكتمر

نأالاولىوكانالاخر،عجزعلىبيتكلصدرركبتقالوا:

:تقول

باسموثغركوضاحووجهكلواقفشكالموتفيوماوقفت

نائموهوالردىجفنفيكأنكهزيمةكلمىالأبطالبكلمر

فيالوقوفمعووضوحهالوجهانبساطلأذحينئذ؛المعنىفيتم

مرورمعالردىمنوالسلامةالكحاة؟بأوصافأشبهالموتموقف

.النجاةحصولفيأعجبهزيمةكلمىالأيطال

)3(:قولهالقي!سامرىءعلىافتقدكماوهذا

خلخالذاتكاعباأتبطنولمللذةجواذاأركحصبلمكأني

إجفالبعدكرةكريلخيليأقلولمالرويالزدألصمبأولم

)1(

)2(

)3(

الححداني.الدولةسيف

شا!حالقصةهذهوذكر(،العكبريثرح38-لا)3/386-الحتنجي!:"ديوأن

السائر":العثكدافيالائيروابن)1/43(،الخريدة":دافيوالاصفهاني،الديوان

3/391(--)491

35(.)ص/"ديوانه(ات
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:قالفلو

إجفالبعدكرةكريلخيليأقلولمجواذاأركبلمكأني

خلخالذاتكاعئاأتبطنولمللذةالرويالرقأسبأولم

،الأبطالعلىبالكرأشبهالخيلركوبلان؛بالحعنىأشبهكان

)1(.الكواعبدتبطنأليقالزقوسبأ

اعلم-:الكذاببالمتبيالمدعوالشعرقائل-يعني؟المتنبهفقال

،وآخرهأولهيعلمالقزازلاذالبزار؟منبالثوباعلمالقزار23(أن

11؟قلتفإني،صحيحغيرالانتقادوهذا.ظاهرهإلامنهيرىلاوالبزار

برلواقفشلثالموتفيوماوقفت"

المعتىتممتلم،البيتصدرفيوقوعهوتحققالموتفذكرت

بقولي:

-إءنائموهوالردىجفنفيكأنك!

الموتمواضعفيوقفت:قلتفكأني،بعجنهالموت:والردى

ثمللقصد،1مناسباالمعنىفحصل،عنكنائمالموتكأن،تمتولم

قلت:

فيهزيحةكلمىالابطالبكتمو؟

عابسيهاالوجوهكاشحييكوناانوالمنهزمالمكلومشأنومن

فقلت:،الأملخائبي

)1(

)2(

)ف(.منساقطهخاإلى.!..ركوبالأن1:قولهمن

بمعنى.وهما"،"الحائك:المصادرفي
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ولباسموثغزكوضاحووجهكممه!

ونضارتهب،)ق/892وقطوبهالوجهعبوسبينالمطابقةلتحصل

لهمنيفهمهاالمعنىفيفهياللفظفيظاهرةتكلنلموإن،وسخوبه

راسخ.قدمالصعانيدقائقإدراكفي

القش!:امرىءقولواما

:للذةجوادأأركبلمكاني*

منويناسبهيشبههبماتممهالاولالبيتفيالركوبذكرلصافإنه

.اللذةمهروركوب،الحربمهرركوبلذةليحصل،الكواعبركوب

كوامنتتحركأنانتشىإذاالثاربشأنفمن:الثانيالبيتواما

ذكرفلما،الخارجإلىالأحتكوامنمننفسهفيماويثور،صدره

الحماسةمنخلقهكامنفتحرك،كذلكنفسهوتخيلوحالهالشرب

به.يلحقبمافأردفه،والشجاعة

)1(.تقدممابنحوعليهاوتكلمالايةذكرثم

مغفورالحبجناهذنبمافكلبقربكمالذنيامنظفرتإذا

)2(فصل

عإ،يوقدبهكبريتمافمكاسئهالحرامعلىجسمهنبتمن:ا؟

هالخراباساشالبناءفيالمغصوبالحجز

هو.مندتينولم،غيرهعنينقلالمؤلفوكأذكذا،)1،

فىلتو"فصل"،بخصرف938،)صى/387-المدهشإ.9منالفصلهذا)2(

وظ(.)ق
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امعشاهـمآ-أليخهم<ومابلغوا>تقدمهملمناللياليطينسوااتراهم

ينئظروتفهل>،(لمثذمتقبلهممغخلتا>وقدالاغترارحبمهذافما

وحر>.العودةطلبواإذالهممنقبهص<منخلوالذجمتأياممترلاإ

01(يشتهونماالدفيبتنهم

كيدواخرقت،أرملةعينالطالمتنغمفيبكتكمالدهسبحان

ا6؟،؟المرس!ت1إلبهوجمرموذ<قل!لأ>كلواوتمئعوامسكيندمعةوجرت،يتيم

لوناسودحتىرغيفهملونابيضما"[]!ه!:بعدحيهخ<نجلإوفعمن>

عليه.استأثروامناجسامانتحلتحتىأجسامهمسمنتوما،ضعيفهم

سقفإلىصوتهبعجيحمحموذلمحلبهفشر!المظلومدعاءتححقرلا

قوسها،الوقتتاخروإنمصيبةادعيتهنبالويحك)ظ/9012(،بيتك

ولوا"لأنصرنك:صاحبوأستاذه،الليلسوادووتزه،الحقروحقلبه

01تعتبر"أأ"لستولكنرايت"وقدحين"،بعد

السماء،نحووجههيقلبباك،وطرفهإيناممنعداوةحذر

إذااولعلما،فربمامنك،الاحشاءسوىغرضلهاماسهافايرمي

تناؤئها.يحسنلمالعقوبةالمتئحراللذةراحةكانت

.!بالعكسوالأمزفكيفساعةغمسنةلذةتساوياما

الغريمأيهاستعلم،غائصسيافاحذرتحساءامنالغروريطفىكم

بك.الغرماءتعلقعندقصتك

تدينتدينييليلىستعلئموماطلهدينذيكلالتقىإذا

وسهمالأنصرنئه(،هدفومرماته،!لقهووتره،حرقهإقوسه"الحدهش،:في)1(

-!قجريبالاياموفيرايت"وفدالإصابةسهمه
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اثر،الحصرفايديم!الظلمشوكالحدلبحنقالشيتبعلممن

سكرفيتعربدوالاالدولربابيا،القلبإلىتعديهيؤمنلاما

بالحرصاد.الشرطةفصاححبعالقدرة

علنمفلاجا>:حصنفيالعقوبةاصفحبسقدالحكمسليمان

علللناسلحلأيكون>:الزخارحىواجرى،84[:]مريمعديرا(لهمنعدإنحا

!ستهوولفى>ةمهبمنالجزاءسمومهبتفلو165[]النساءت<حجهالله

،[1لا8عحراذ؟]الالم(نملىأنما>:سكرقلعت46[،]الأنباءت(نفحة

أهود.<اللهم!امراقؤملاعاصم>:فيهميناديالتسلفطوفانفإذاأ(992)ق/

.[56:]الزمر<للهجنبفىفرطتماعكلمحضركنفستفولأن>لحذرفا[43

منإلاكدراتلقىلافإنك؟أتيتاينمنفتذكرالمظلومايهاوانت

[أأ:][د!د(بأنفسهتممايغيرواحىبموميمالايفقىألتهإت>؟)أ"جنايةطريق

ء3[5:لشورى](تديكؤ<كعسبتفبماتصسغمنأصس!موما>

فجعل،بالغنمفذهبسيلفجاء،باللبنالماءيشوبلئانكان

)2(..
سجلا،فصارتالقطراتتلكاجتمعت:هاتفبهدهتص،

نفخ".وفوكأوكتا"يداك؟يناديهالجزاءولسان

اطراحتنسولا،الكسبوقتوالامرالآمرعنغفلتكاذكر

سوطهصحوتفسمعتعاصفانقضفإذا،الخلىمعاملةعندالتقوى

فأنتذاكتستعظمفلاالعمود،لخيانةجزاءالكس!عمديضرب

اظلمأ3".والبادىء،الجاني

)1(

)؟(

)3(

)ق(:"خيانة".

)ع(.في"لحستيبكي"فجعل

الجورجمما.لابنالحدهئى"إكئابمنوالخقلالانتقاءانتهىها
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أفائد-)1،

إحسانعندهرالولا!اللىأيدروالفقيهيقولما

رمضاذقبلهقبلماقبلبشهيرالطلاقعئىفخىفي

بعدهما"بعد:والثانيهذا،:احدها:اوجهثمانيةالبيبهذافي

فهذه"،قبلهقبلمابعد":والرابع("،بعدهبعداماقبل":والئاك"،بعده

قبلما"بعد:والمصادس"،قبلهبعدما"قبل:والخامس،متقابلةاربعة

".بعدهقبلما"قبلتوالثامن("،قبلهبعدما"بعد:والسابع"(،بعده

احدهاة:اربعةجاء)بعد(لفظةقدمتاناانكوتلخيصها:

الرابعة:.وقبلانبعد:الـالثة!وقيلبعدان:اوالثانيةكلها،بعدات

كذلك+اربعةجاءت)قبل(لفظةقدمتوإنا.بعدثموقبلبعد

انها:الثمانيةالاقسامهذهعنالجوابإفضابطهذا؛عرفتفإذا

تقدمهالذيهوالشهرفيكون"قبلا("كانتفإنالألفاظاتفقتإدا

"أنت:قالفكانه،الحجةذيفيالطلاقفيقعأشهو،بئلاثةرمضان

رمضانشهوفيطالقانت:المعنىلان("؛الحجةذياشهوفيطالق

قبل:قالطولو،شوالفيطلقتقبلهرمضان:قالافلو،قبلهقبلقبل

)1/613-"الفرو!إ:فيئالقرافيالدينشهابذكرهماوشرحهحاالبيتانهذان)1(

اسخنباطا،واغربهافهصاوأدقهامعخىواشرفهاالابياتنوادرمنانهماوذكر68(

هذينوأذ،مسألهوعئرينمسالةمئةسبعمن!مايستخرجأنيمكنأنهذكرثم

،فتواهنمه!وذكرفجهما،فأفىالحاجببنعحروأبيللعلامةوفعاقدالبيخين

لها.يشعرضلمأ!ورمعلجهرادثم

والبهوتي)9/47(،"الإنصافإ:فيالمرداوي"البدائ!عنالفائدةهذهونقل

كتبههم.قيالحنفيةمنجماعةوذكرها)5/3"2(،القخاع":"كشاففي
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الحجة-ذيفيطلمتقبلهقبلقبلتقالطفإن،الغدذيفيلطلقنطقبله

لأن؟الآخرةجمادىفيطلقت"بعدا"الالفاظكانتفإن

:قالولو،بعدهبعدبعدرمضانيكونشهيرفيطالقانت:الحعنى

فيطلقتبعدهبعد:قالولوشحبان،فيطلقتبعدهرمضان

.الاخرةجمادىفيطلقتبعدهبعدبعد:قالفإذا،رجب

كلانفضابطها:-مسائلستفي-وهيالالفاظاخخلفتوإن

واعخجر،قبلهوبعد،بعدهقبلنحو:فألغهماوبعدقيفيهاجتمعما

اللفظينفألحط،قبلهقبلبعدأو:،بعدهبعدقي:قالفإذا،الحالث

شحبان،فيكونرمضانبعده:الأولفيقالكأنهيصيزالاولين

وتقرير!شوالفيكونرمضانقبلاةقالكأنهالثانيوفيب(>ق/992

قبله.هوماوبعدبعدههوماقبلواقعشهركلانب(:)ظ/902هذا

بعد،قبلوبعد،قبلهبعدقبل:نحولهامضادينبينلفظةتوسطتوإن

في:قالكانه،الأولىلصمورةفي"سوالا"فيكون،الأؤليناللفظينفألغ

رمضاذ.بعده:قالكأنه،الثانيةفي("و"شعبان،رمضانقبلهشهر

الثمانيةتماموهما،بعدهقبلقبلاو،قبلهبعدبعد:قالوإذا

الثانيةوفي،رمضانبعده:قالكأنه"ثطن"،فيالأولىفيطلقب

.رمضانقبله:قالكأنه"شوال(1في

)1(

فائد-)1(

وثلاثالفاربعينعلىيشتملالشعرمنبيتاالفضلاءبعض!قال

)ق(.فيليست

96(1-"6)1/.""الفروقفيالقرافيدكرهالاحتمالاتمنفيهومااليتوهذا
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اأأ":المغربيالدينلزينوهوالشعر،منبيحاوعشرينمائة

لطيفرشيقجميلبديعظويف!مليححبيب)6(لقلبي

بكلينطقانيمكناجزاء،ثماتيةالبيتهذاان:ذلكوبيان

،انتقالاتثمالةكلمةكلفتئتقلالاخر،الجزءمعاجزائهمنجزكا

بالتقديمصورتانمنهمايتصور"حبيب"لقلبيالأؤلانفالجزكاان

والتأخير.

لهلأذاصور؟ستالأولينمعمنهفيحدثالئالثالجزءخذثم

،احالانولهحا،وتوسطهوتاخيرهعليهحاتقديحه؟احوالثلاثة

ستة.يكنالحالينفياحوالهفاضرب

الخياالسحةفيفاضربها،احوالاربعةوله،ابعالراالجزءخذثم

وعشرين.اربعةتكنقبله

االصورفيفاضربها،احوالخمسةلهأتجدالخامسخذثم

وعشرين.مئةتكنوعشروذاربعةوهي،الصتقدمة

وعشرينمائةفيفاضربها،احوالستةلهتجدالسادسخذثم

وعشرينهمئةسبعتكن

وعشرينمئةسبعفيفاضربها،احوالسبعةلهتجدالسابعخذثم

واربعين.الافخصسةتكن

آلافخمسةقيفاضربهائمالة،احوالههجدالثامنخذثم

)1(

)2(

هو.مناتجينولم"."الفروقمنوالمثبت!المقريإو)ع(أةالحعرى"دا)ق(:

01""بقلبي:""الفروق
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كذلك.تجدهافامتحنهابيحاوعشرينمئةوئلاثالفااربعينتكنواربعين

:القدسفىقلتهليومثله

)1(حمولكنومضعيف!وحيدفقيرغرببصبورمحب

ئدةفا

صور:وهو)2(،الشرطعلىال!ثرطدخولفي

بهماإلايحنثلا"طالقفأنتولبتخر!ت"إنإحداها:

كانا.كيفحا

لبحبر.بعدبخروجإلايحنثلم"فخرجتلبت"إن:الحانية

لبسهابعدبخروجهاإلايحنثلا"خرجتثملبت"إن:الحالثة

قصدهواما،اللفظظاهرعلىبناءهذامتراخئا،ويكونمعه،لا

هذا.إلىيلحفتولا،فيراعى

ولاوحدهبالخروجيحنث"لبستإنلاخرجتإن9:الرابعة

امرينةالتعليقهذاويحتصل،باللبسيحنث

شرطا،اللبسيكونأنوينفيشرطاالخروجيحعلأن:أحدهما

ذك!ناءماا(003)ق/فحكمه

يحنثفلاشرطا،اللبسعدممعالخروجيجعلأن:الحاني

."جهولل:()ق(1)

ليست!الشرطو"على)ق(،منسقطثالئرط،علىالثرطدخولفي"فائدة)2(

لهوذكر601(،-101)1/:الكتاباولفيالبحثهذاتقدموقد)ع(،فى

صور.عثحرهناكالحولف
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يخراولابسهلاخرجت"إذ:المعنىويكودطلبس،معهبخروج

يحنث.لملابسةخرجتفادتلاب!ة"

دونباللبسإلايحنثفلا"،لبستإنبلخرجت"إدط:الخامسة

أمرين:ايضاالتعليقاهذاويحتمل،لخروج

.هذا0احدهما

ويكونوجد،بأيهمافيحنثشرطامنهحاكليكوذاان:والثاني

علىاقتصرلا:يقولطفكأنهإلغاء،إضرابلااراقتصاإضرابالاضرافي

:الأولالتقديرفعلى،شرطفهووجدايهمايل،شرطاوحدهالأولطجعاط

وإفراد.اقتصارإضراب:الثانيوعلى.ورجوعإلغاءإضرابيكودت

وجد.بأيهمايحنثلبست"إذاوخرجت"إن:السادسة

لغاوقد،الثانيفالشرط("خرجتإنلكنليست"إن:السايعة

.اللاسحتدراكلأنها؛(الكنبالأول

مسالةوهذه"خرجتإنلبست"إناشكلها--وهى:الثامنة

امرين:ذلكفيالتعليقويحتمل،الشرطعلىالشرطدخول

فيكونمستقلأ،شرطامنهماواحدكليجعلاناحدهما:

اشكال!ولاسواءابالواوكالمعطوف

الاخر.فيشرطااحدهميجعلان:والشماني

مالكةاصحابفقالط)أ"؟المسألةهذهحكمفيالفقهاءفاختلف

:تعليقانالكلامهذاففيا،للتعليقتعليقهو

الخصرف.بعضمعصهينقلهنامنوالمؤلف82(-81)1/:ا""الفروقانظر)1(
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الحعلقهالجملةهذهعلقثم"طالقفاتتلبت"إناحدهحا:

لاهذافعلى،الخروجالتعليقهذانفوذشرط:قالفكانه،بالخروج

شاسابنعليهانصنوممن،الليسبعدالخروجيوجدحتىيحنث

."الجواهر")؟،في

كلمت"إن:المسالةصوروقد")2"!المهذبفيإسحاقأبووقال

!يداكلمتلمالداردخلتإن؟"طالقفانتالداردخلتإنريدا،

لطلق؛لمالداردخلتثماولا،أ،)ظ/021زيداكقمتوإذ،طلقت

وهذا)3"،عليهتقديمهفوجبريد،كلامفيشرطاالداردخولجعللانه

لمأأ؟(."نهايتهفيالمالكيةقولالحعاليابوورجح،المالكيةقولعكس

مواضع:فيوجلعزاللهكتابفيالتعليقهذاوقعوقد

ألصعأقأردت)قولايفت!نصحس>:نوحعنحكايةقوله:احدها

الشرطأنفيظاهروهذا34[،]هود؟(يغولكغأقيريادلهكاقإقلكخ

لميغويكمأناللهارادإن:والمعنى،الاولالشرطفيشرطالثانى

.إسحاقابوالشيخقالمالصحةيشهدوهذا،اردتهإننصحيينفعكم

إنللنبىفقسهاوهبتنمو-منةوام!اه>:تعالىقوله:الثانيالموضع

الايةفهذه:قالوا[،ه0:]الاحزاب<للصخالصثهد!تـبه!اأقألنبىأرأد

هبـها،عنمتاخرةع!يباللهرسول!!ادةلان،المالكيةقولفيظاهرة

هبتها.هووالإيجابالعقد،هذافيالقبولمجرىتجريفإنها

)1(

)2(

،3(

)؟(

.،2/702(

للعمراني،.شرحهمع-)01/215

"هكذا".)ع،:

بعد.يطجعلمالمذه!"،درايةفيالمطلبإنهايةالكلبير:كتابههو
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اخذ"ته"،قبولهاردتانشيئاليوهبت"إن:يقولأنهذاونظير

قالب(003)ق/فيها،سرطايكونفلا،الهجةعنمتأخرةالقبولفإر[دة

المرا"فهمتفلما،متقدمة!لمج!االلهرسولإرادةتكودنانيجوز:الاؤلون

صحيح،كيروهذا،الاولىكالآيةفيكون،لهنفسهاوهبتذلكمنه

لكوهبتإنىاللهرسوليا:وقالت،قامتالمراةفإن،تأباهوالقصة

)1(.غيرهوزوجهايتزوجهالمثم،وصوبه[لنظرفيهافصعد،نفسي

لرتجعونهآنردمديينغئركنخإقفلولآ>.تعالىقوله.الثالثالموضع

ترجعون!ا،فلولا:والمعنى،7"[-86:]الواقعة(1؟فيأ،ولصدقينكنغإق

مربوبينغيركنتمإن،الحلقومبلغتإذا،الروحتردون:اي

نإ:والمعنى،للأول9شرالثانيوهنا،صادقينكنتمإن،مملوكين

عليهويدل،مدينينكيركنتمإنتردونهافهلاقولكمفيصادقينكنتم

)2":مالكبنعبداللهأبوأنشدهالشاعرقول

الكرمزانهاعزمعاقلمناتجدواتذعرواإنبناتم!تخيحؤاإن

فيها،لثحرطفالذعرالذعو،بعدتكونانماالاستغاثةانومعلوم

الدريدي)3(:قولهذاومن

لعالافقولا:هاتامننفسيوالتإنبعدها،عثرتفإن

،21

،31

بنسهلحديثمن)25؟1(رقمومسلم)0231(،!قمالبخاري،عليهمفق

.-عنهماالله-رضيسعد

>3/173،المساعد":شرحهمع-أالتسهيلكتابهفيأنشدهالالفجة،صاحب

>11/"!3(.:إ!الخزانةفيوهو)8؟"(،رقم!الحغنيإ:فيهشامابنوكذا

:االحقصو!ة9ضحناليثوهذا،وكيرها(""الجحهرةصاحبدريدابنبكرأبو.هو

للثبريزي(.شرحهامع-02ص/>
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الاولى،منالنجاةبعديكودإنماثائيةمرةالعثورأدومعلولم

الشرطين،ذكرتفإذاهذاوعلىالئاني،الشرطفيشرطفوالنت

مجرىمعهجرىوالئاني،خاصةللاولجواباكانبالجوابوأتيحسا

)1(.مالكابنقالهالفضلاتمنوفيهاكالحالوالتتحةالفضلة

جوابين؛يستدعيانشرطينالكلامليس:يقالأنهذامنوأحسن

جعلخاصقياشرطهفيآعتبرواحد،وتعليقواحدشرطهوبل

بهذامغالهماجوابفهوالحقيد،للخعرطالجوالثوصار،فيهشرطا

فأنترلئتهإنزئذاكلمت"إن:قلتإذاأنك:وإيضاخهالاعتبار،

كلامعلىلابالرؤقيمميل!كلامعلىجزاءالطلاقجعلت"طالق

لكيبينوهذا،"طالقفأنتإليهناظرةكدبصته"إن:قالفكأنه،مطلق

التوفيق.وبالله،جملةإشكالهاعنكوئزيلالحسالةحرف

فائدمى،2(

الأخصمطلقيستلزموانماعينا،الأخصيستلزملاالاعئم:قولهم

الحقيقةانوهو:تفصيلمنهذافيولابذلوجود،فيوقوعهضرورة

ولابد،عيناالأخصتستلزمفهذه،متساويةرهـلبفيتقعلارةالعافة

يستلزموهو،ومراتمرةمنأعمفانهكذا"،"افعل:قالإذاكما

يقعوتارةعيئا،القليلقليستلزئممالأ"و"انفقعينا،الواحدةالمرة

احديستلزمانلافانهماوالعدد،كالحيوانمتساوقيغيرر!لبفي

آعلم.واللهعيئا،انواعهما

)1(

)2(

الفروق"ت9فيعظونقله،القرافيبذلكصرحكما،الخلاصةشرحفيقاله

المؤلف.ينقلوعظ)1/83(

وانظر،الأمثلةوضربذلكتمريرفيالقرافيوأطال15(،-)2/13:"الفروقإ

.001،الثروقإد!ارإحاشعهفيذلكفيعليهالثتاطابنالدينسراجتعفب
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(1)فائدة(ب012)ظ/

علىالمطلقوحملشي!،الكليفيالحقيدعلىالمطلقحمل

ا.اخرشيءاالكليةفيالحقيد

وقئدهاا29[]النحاء:(رقبض>ذتحرير:تعالىكقوله:فالاول

لما،فيهالمقيدعلىالحطلقحملإذافهذااخر،مكانفيبالإيمان

بمقتضاهما،وتوفيةبهماعملهوبلاحدهما،لمخالفةمتضمخايكن

والابد.لخالفالمقيددونبالمطلقعمل1013()ق/ولو

اك!"في.كقولهالعامفىالاطلاقكانإذافكما:الثانيواما

شا!أربعتنكلفيالسائمةالغنم"في:قيلفإذاشا؟")2"،شاةأربعين

عامااللفظفانالحقيد،علىالحطلقححلمنابابهذافليسشا؟")3"

مدلوله،لبعضإخراحالتخصيصعلىفحمله،1افرادهلجميع4متناو

اللفظ؛عنهسلبتقييدوبيناللفظمدلولبعضإخراجبينوالفرق

ا.الخطابلموجبرا!:الأول

أصلاإلىهذايرجعوإنما،الاستصحابلموجبرافع:والثاني

فتامله.،بالمفهومالعمومتخصيصوهوآخر،

)4،فائدة

مطلفا،المقيدعلىالحطلقئحمل؟يقالأنينبخيفلاهذاوعلى

يكنلمالامرفيكانإذاالحطلقفإن،والنهيالامربينيفرقبل

.(191-1/091):ا"لفروقا)(1)

ا:افيوالخسا(،)1575!قمداودوابو.ـ25(،16رقم022)33/:أحمداخرجه)2(

حسن.وسحده.جدهعنابحهعنحكيمبنبهزحديثمن)5/25(

)4!14(.رقمالبخاريأخرجه)3(

.(291-1/191):أ"الفروق(4)



تخصيصا.ولالظاهرهمخالفةيكونلاالمقيدعلىفحملهعاما،

فيالنكرةعمومضرورةيعمفإنه،الشهيفيالإطلاقكانوإذا

تخصيصا.كانآخرمم!د)1(عليهحملف!ذا،الشهيسياق

فيعامفهذا")2"بيمينهذكرهأحذكميمسكن"لا:لمج!يه!قولهومثاله

يمسكن"لأ:وقالوغيرهحا،،الجماعووقتالبولوقتالإمساك

فحمل،البولبحالةمقيدفهذا(()3(يبول!هوبيمينهذكرهاحمذكم

تخصيعمحض.عل!هالأول

(؟)ئدةفا

متنافيين،بقيدينيمدلابأنمئروطالمميدعلىالمطلقححل

نأوعلم،إطلاقهعلىوبقيالحملىامتنعمتنافيينبمدين!يدفإدت

"فليغسله:الكلبولوغفيع!ي!قولهمثالهتقييا،لاتمثيلالقدين

وهذا"ا!لاهن(")6":لفظوفي،مطلق(بالتز[ب")إحداهنمرابسبع

.بالأولمميد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

علىئحملفلابالاخرة،مقحدوهذا"أخراهن")7"لفظوفي

"على".وظ(:)ع

الانصاريفتادةأبيحديثمن26(الارقمومصلم)154(،رقمالجخاديأخرجه

-.عنهالله-رضي

مسلم-لفظوهذا،السالفالحديث

.(291/)1ة""الفروق

رضي-هريرةابيحديثمن2"لأ19رقمو!لملأأ(،)2!قمالبخارياخرجه

-.كهالله

مملم.فياللفظهذا

241(.)1/:والبيهقي)19(،رقمالترمذكبأخرجه
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.)1(إطلاقهعلىأيبقىبل،احدهما

ئلىةفا

الييانتأخيرحملهيمتلزملمإذاالحقيدعلىالمطلقيحملإنما

:مثالانوله،إطلاقهعلىححلاستلزمهفإن!،الحاجةوقتحمن

")2"خفينفليالبس،نعلينيجدلم"من:بعرفات!هوأقوله:احدهما

؟:المحرميبسماسألهلمنالمنبرلحابالمدينةوقالقطغا،يشتوطولم

كعتئه"رلم".مناسفل!ليثطعهما)3(،خفينفليالبسنعلينيجدلم"من

معهالحاضرينلأنالحطلق،ذلكعليهيحملولامقيدفهذا

بالمدينة،خطبتهيشهدوالم،والبواديومكةاليحناهلمنبعرفات

اكتفاؤهميحكنولا،بهلحمهملعدم،لهملبينهشرطاالقطعكانفلو

بالمدينة.خطبحهمنتقدمبحا

بعرفاببإطلاقهمنسوخالقطحإن.تابعهومناحمدقالهناومن

الحاجة.اوقاتاعظمفيبقطعيأمرولم،الليس

(")اغسليهثم"حتئه:الحيضدمعنسألتهلمنقول:الحانيالمثال

،1(

)؟(

)3(

)4(

،5(

333(.-331)1/إتالباري"فتحأنظر

عباسابنحديثمن)1178(رقمومسلم)1841(،رقمالجخارجمماأحرجه

--كهمااللهر!ى-

)ق(.منساقطهناإلى"...يشترط)ولم:قولهمك

رضي-عحرابنحديثمن)1177(رقمومسلم)؟13،،رقمالبخاريأخرجه

-.عنهماالله

أبىبنبال!اءحديثمن)192(!قمومسلم)703،،رقمالجخارجممااخرجه

الصحابة.منجماعةحديثمنوروجمما-!اععهمااللهرفي-لكر
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لها،لبئنهشرطاالعددكانفلو؟حاجةوقتانهمععددايشترطولم

لمولعله،تسمعهلمربمافإنها،الكلبولوغغسلعلىيحلهاولم

ولوغه.دشسلالأمرشوعيكن

)1(فائدة

)2(،قبضهقبلالطعامبيععنب()ق/103!اللهرسولنهى

أ3".ثابتبنوزيدحزامبنحكيمحديثفييقبضلممابيععنونهى

منفمنهم؛غيرهدونصبالطعاممخصوالنهي.مالكاصحابفقال

تقذم،كمافاسدوهوالمميد،علىالمطلقحملبابمنهو.فال

"(.تقبضهحتىتبعهفلا!شيئا،اشتربت"إذا:ولفظه،وخاصعامفإنه

منافساوهوالخا!قفقذمتعارضا،وعامخا!ى:قالمنومنهم

بعينه.بهبعضهوذكر،بحكمالشيءذكربينتعارضلاإذ،الأول

بالعفهوم،العمومتخصيصبابمنهو:قالمن1211()ظ/ومنهم

مشفاكان!انهناالطعاملانهنا؛ضعيفلكنه،اقربالمأخذوهذا

بهالنهياختصاصيعتضيمعنىيلحلمحيث،عليهاغلبفاللسية

)4(.التعميمفالصواب،والأمتعةواللبالسالشرابدون

)2(

)3(

الح(

.(1/391)ة"قلفروا"نظرا

عاس!،ابنحديثمن)1525(رقمومسلم)2132(،رقمالبخاريأخرجه

.-عخهماللهرضي-عمرأبنحديثمن-أيضا-وأخىهـجاه

)1232،،!قموالترمدي)3035(،!قمداودأبوأخرجهحزامبنحكيمحديث

وكيرهم.(928)7/:والخسائي

؟3(.)99رقمداودأبوأخرجهئابطبنريدوحديط

بابصنالمسألةجعلفيالقرافىعلىبهرذ،الم!نفلعليلالأخيروهذا

باليفهوم.العحومتخ!يصك
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،1)فائدة

لفظ:وفيوطهوزا(")2(،1مشجذالارضلي"جعلت:ع!ع!قوله

علىللمطلقحملأبالترابالطهوريختص:فقيلطهورإ)3""وتوابها

.والعامالخا!مقبابمنلانه؛ضعيفوهوالمقيد،

بثلاثةعليهواعترض.بالمفهؤمالتخصيصبابمنهو:وقل

امولى:

ا.عليهامتفقلفظ!ةلأنها؟اقوىالعحومدلالةأن:احدها

11.المفهوماتاضعفثوهولقبمف!ومأنه:الثاني

الارض،ااجزاءكالبلكونهاخرجبالتربةالتخصيصأن:الثالث

مف!ومه.يعتبرلمسببلهكانإذاوال!!يصق

فيعاماالأرضلفظذكربعدالخاصةالتربةذكربأن:واجيب

ظاهردليل-بهالامةوعلىعليهاللهوامتنبهاختصمابيانمقام

علىعطفهعنعدولهفان،الخاصباللفظالحكماختصاصعلى

ابينوالخفريقاللفطزيادةيتضمنبعدهخا!م!اسيمإلىالعاماللفظ

بمسحىمتعفقمسجذاوكونها،بالتربةمتعلقالطهوروأن،الحكمين

جعلبماوتخصيصه،اليهنسببماحكمكلتقييدمفهم،الارض

واضح.وهذا،عنهخبرا

.(1/491):؟"الفروق(1)

عبداللهبنجابرحديثمن)21!(رقمومسلم33()هرقمالخاريأخرجه)2(

.-عنهحااللهرضي-

.-عنهاللهرضي-حذيفةحديثمن)522(رقممسلمرواية)3(

1246



،1)ئدةفا

"احداكن:لنسائهقالفيحنماللثمذهبالفقهاءجمهوزاستشكل

.بالطلاقعليهيحرمنالجميعفإن"،طالق

قالوا:.باطلوهويطلقهالملمنبالظلاقأإلزاهذاوقالوا:

إحدىاوجحبتعال!اللهلأذولابد؟الإجماعخلافهذامنويلزم

وجبالتعصـماقتضىإنالأمورلاحدالحكمفإضافة،الكفارةخصال

يقتضلموان،الاجماعحفوهو،الخصالجميعيوجبواان

عملولأنه"؟طالق"إحداكن:قولهفييقتضيه،اذوجبالعموم

.بالإجماعأ()ق/203باطلوهومقتفو،بشيرلعم

القدرإيجاببينالفرقوهو،غور-عنهاللهرضي-لقولهولكن

لقدرإيجابالكفارةفيفالايجاب،المشتركالقدروتحريمالمشترك

+)2(

كما،العموميقتضيلاوذلك،الخصالاحدمسمىوهو،مشترك

سائرها.يعملمالزقاببي!مستركةوهي،رقيةعتقاوجبإذا

منالتحريملأذ؛العموممنهفيلؤمالحشتركالقدرتحريئمواما

افرادهمنفردكلعننهئاكانالمشتركالقدرعننهىوإذا،النهيباب

النكاج،لحلرافعلأنهتحريمفالطلاداهذا؛ثبتوإذا،العمومبطريق

كما،جميعهنعم-نسائهإحدى-وهوالمشتركالقدرفيوقعفإذا

شهزا.إحداكنقربتلاوالله:قاللو

وامرأتيحز"عبدي:قالإذاقالوا:فانهماحمدصحاب!راما

)11

)2(

.(51"-51لأ/1):"وقلفرا)(

)ق(.م!ساقطهناإلى"...القدروتحريم9:قوله!
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بناءليسولكن،نسائهجميعوطلقعبحدهجميععليهعخق"،طالق

كالجمعيعمالفضافالمفردعندهملأنبلالمأخذا؛هذاعلىمنهم

لمضاف.

واحدةفيبالعموميقولوافلموالشافعيحنيفةابياصحابواما

الصورتين.من

لهاكانحر"،"احدكم:لعبيدهقالإذا)أ":مالكاصحابوقال

لانقالوا:،الجميعيعـقولا4للعخقفئعينةمنهمشاءمنيختاران

لزموان،الحشترلثللقدرإيجابفهو،تحريملاوطا!ةقربةاالعتى

عتقلزمه"،احدكمأعتقانعليئ"لله:قاللوولهذالحالتحريممخه

!.الجميعدونواحل!

الجمهوروقول،ذلكفيوالعتقالطلاقبينفرقالا)2(:فيقال

إطلاقكاسمههوبل،كذلكليستحريمالطلاقإن:وقولكم،اصح

للأمة،إرسالالعتاقااذكما،الخحريممنهويلزم،للمرأةوإرسال

سواء.فهما،التحريممخهويلزم

أطلقانعليفللهزيداكلمت"إن:قاللوانهعليهويدك

عندب،)ظ/211جميعهنطلاقيلزمهلم"(،إحداكناو!نكنواح!ة

القائلانقطعاومعلوم،الكفارةدوذعيناالوفاءعليهئعينمن

،ابقصدهولابلفظهلالبقيتهنمطلقغير"،طالق"إحداكن:لنسائه

لطلاقهن.مقتضيبغيرلطلقنطلقنفلوجمنعا،يطلقنفكيف

ولم،اباحهتعالىاللهان:بححريمليسالطلاقانعلىويدل

915(.-)1/1381:""الفروقانظر)1(

للحؤلف.الجوابهذا)2(
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الأسحباب،إليهإنماالعبد،إلىليسوالتحريم،الحلالتحريمقطيجح

>يأيها:تعالىقالوقد.سواءكالعتقفهويتبعهاوالتحريموالتحليل

فياليمينتحلةفوضثم1[،ة]التحريم(لكآدلهاحلماتحرملمالنبى

لها،تحريفاذلكيكنولم)1(،حفصةع!يوطلقوقد،الحلالتحريم

تحريمفيشرعتكماالكفارة!هلشمعتتحريفاالطلاقكانولو

تحريم.هوالذيالظهارفيشرعتوكما،الحلال

فإن"،حرامعلي"إحداكن:لنسائهقالإذاتقولونفما:قيلفإن

يعئم؟.أنفينبغيللمشتركتحريئمهذا

التحريمفإن،منكممسموعغيرب،)دق/203السؤالهذا:قيل

تحريفايجعلهمنماو،طالقإحداكن:كقولهفهولحطلادقعندكم

لأنه،يعملافعندهم،وافقهومناحمدكقولكالطهارالكفارةتزيله

إذامابخلاف"،منكنحدةو"حرمت:كقولهفهو،إثباتفيمطلق

فياو((،منكنواحدةقوبتلا"والله:كقوله،نفيفيالحطلقورد

يعم.فإنه"منهنواحدةتقرب"لا:كقولهنهي

للىةفا

الماضي،الرمنفيارتفاعه:أي4،محاشركاالواقعارتفاان

أمثلة:ولهمحك!؟وجودمعارتفاعهتقديرواما

فيستتغ،أصلهمنللعقدرفغالفسخ:يقولمناناحدها.

انالاواقغااصلهمنارلفاع!يقدر:نقول،والكسبوالئحرةالولد

!ت2(10)6رقمماجهوابن،2(13)6/:والنسائي)3"22،،رقمداودابواسصجه)1(

-.عنهماالله-رضيعمرابنحديث
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اصله.منبرفعهانقول

طالقفأنتالشهراخررياقدم"إن:لامرأتهقالإذا:الثاني

ارتفاعنقدرفإنا،اخرهبقدومهالشهراولمنتطلقوقلنا:اوله"،

نقدربلحراما،الوطءونجعلنرفعهاانالا،قدومهقبلالإباحةتلك

.المعدوممنزلةللموجودتنزيلاالعدمحكمفيالإباحةتلكان

فينخقل،اللقطةبابفيكالمعدومالمجهولننزلأناوثالحها:

01المعدوممنزلةلهتنزيلا،المالكبقاءمعالملتقطإلىالحولبعدالملك

،المعدوممنزلةفقدالذيالزوجنزلناالمفقودفياناورابعها:

111.الصحابةفجهقضىكما،وتتزوجتعتدأنلامراتهفأبحنا

،الماللبيتمائهكانقرابةلهيعرفولاماتمنأن:وخامسها

لهايخجينحتىنوقفه:نقولولا،المعدوممنزلةللمجهولتنزيلا

إلىدفعنا،غيرهفيوسككناواحداوارئالهاعلمنالووكذلك،قرابة

فيوسككناوارثلهكانانهتيقنإنإلانوقفهولمميراثهالحعلوم

11-الأ!للانهوجودهتقديرعلىينجنيفإنه،عدمه

ولهتحقيقا،لاتقدفياالموجودمنزلةالمعدومتنزيلهذاوعكسن

امثلة:

ا،موتهبعدالمستحقةديتهعخهتورثخطأالمقتولأنأحدها:

ليثبتالحوجودةالحياةمنزلةالديةثبوتوقتالمعدومةلحياتهتنزيلا

الملك.له

للمعتقالمعدومالملكنقذرفإنا،يخرهعنعبدهأعتقلو؟ثانيها

عنه.العتقليقعلهالثابتالحوجودمنزلةعنه
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صلاحها،بدؤبعدالثماربيعفيبعدتخلقلماقيالأجزاءثالحها:

للعقد.مورذايكونحتىالموجود،محزلةتنزلفإنها

الموجود)11،منزلةتنزلفإنها،الاجارةفيالمعدومةالمنافع:ورابعها

كحيرة.القاعدتينونطائر

فائد-)2(

شيءرفضيصحلاانهيقتضي)ق/3013(الشرعوأصولالقياس

فإنشيحا،تؤثرلاوإبطالهرفضهنتةوان،منهالفراغبعدالاعمالمن

إسقاطم!المكلفلتمكنذلكصحولو،إليهذلكيجعللمالشارع

إبطالفيقصد،الماضيالزمنفيوالقبيحةالحسنةأعمالهجميع

الحسضةاعمالهوسائر،وزكاتهوهجرتهوجهادهحخهمنمضىما

وأكلهورباه،وقتلهوشربه،وسرقتهرناهإبطالفيقصد،والقبيحة

والصوم،والصلاةالوضوءبالفحاذلك،وغيراليخامى،اموال

؟.الأعمالسائردونوالحج

فيالر!ضصحةمالكمذهبفيفالمشهور،الخلاففيهاخرج

الطهارةوفي،خلافأ()ظ/212والطهارةالحجوفي،والصومالصلاة

لأصحابنا.وجهانخاصة

ب!نهماصحيحفرقولا،إجماعولانصنالمسائلهذهفيوليس

وقعماإبطالانةالشرعقاعدةمنالمعلومبل،الأعمالسائروبين

،الأعماللتلكمبطلاتتعالىاللهنصبهابأسبابيكونإنحاالأعمالمن

المجطلوالإسلامللوضوء،المطلوالحدث،للايمانلصبطلةكالزدة

)ع(.منسافطهعاإلى."..يكوذ"خى:لمحولهمن)1(

.(92-26)2/:""الفروق()2
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المبطلوالأذىالمن؟مهوقىيب،الذنوبلآثا!المبطلةوالتوبة،للكفر

جعلهاالاسبابفهذه،خلافالححلبعداللاحقالرياءوفي،للصدقة

الشوعفيدليلفلا[لرفض!!1(واما،ألأعمالالائارمبطلالبالشارع

قدبل،عليهيقاساصللهوليس،طردهولاإيمكن،مبطلانهعلىيدل

والشمعةكالرياء،عليهائرهوترتبصحتهتمنعاموربالعمليقترذ

الصحة.منمانعهووإنما،صحلحاإبطالاهذاولجسوغيوهحا،

فائد")2،

الفعليةتصحولهذا،القوليةالاسبابمنأقوىالفعليةالأسباب

اعتقولو،استيلادكلئبتاستؤلدفلو،القوليةدونعليهالمحجو!من

باصطحادتملكهولولغوا!3"،كانبالشراءمالأتملكولولغوا،كان

بالاحياء.ملكهأحياهلووكذلك،ملكهونحوهحتطابأو

لوفإنا،القولدوذالفعلإلىاحتياجهبينهـماال!ق:قيلثم

عتقها)!".إلىبهحاجةولا(،الحبهااضررناأمتهوطءمنمخعناه

كالشراء-ايضحا-القولإلىيحتاجقدفإنه،طائلغيووهذا

مجردفإنها،إلغاؤهايمكناقوالهان:الفرقولكنلإقرار؟ووالنكاح

إلغاؤها4يمكنلاوقعتفإذاالأفحالوأماشيء،عليهيترتبلاكلام

،!ولميستولدولميقخلولميسرقلمإنه:يقالأنيمكنفلا

)1(

)2(

)3(

)41

)3(

.ا")الفوض:()ع

.5512-2"1/3):"ق"الفرو

)ع(.منسقطبلغوا"كاناءبال!رامالاتصلك"ولو

بالأمة.وليس،عليهبالمحجورالضرروقوععلىيدل("الفروقفيالكلامسيا!

الحصشف.كلاممنهوالردمنسيأتيوما.الطحجهةمن:يعخي
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اقواله،إلغاءفيالحكرهمجرىفجرى4؟الأفعاهذهمنهوجدتوقد

أعلم-والله،أفعالهصحهفيلهالمأذونومجرى

قاعدة

يجبفيماكالجنبفهيدمهاانقطعإذأالحائض!ب،)ق/303

نأولها،ة3الصاعليهاوتجبوغسلها،صومهافيصح،ويحرمعليها

!صسرو

إلا،القوليناحدعلىطلاقهاويجوزالمسجد،فيوتجلستتوضأ

فانهوطمها،جواز:وهيفيهاالجنبتخالففإنهاواحدةمسألةفي

حدثار:ذلكفيالجنبوبينبينهاوالفردا،الاغتسالعلىيتوقف

بخلاف،بالغسلإلافيوذلاوح!ئةالوطء،تحريماوجبالحيض

ألبتة.فيهذلكيمكنولاالوطء،تحريميوجبلافإنهالجنابةحدكث

للفسل،الشعرنقضىةوهياخرىمسألةالفقهاءبعض!واستتنى

إلىحاجةولا؟الجنبدونالقولينأحدفيالحائض!علىيجبفإنه

فتأمله،الاستثناء،هذا

عدةقا

بهبأسلاماوتركلواجبالاحتياطبهايتعلقالتيالسصسائلفي

في)قاعدة(؟قواعدتثلاثةعلىومدارها،البأسبهمماحذزا

بالاخراحدهمااشتباهفي)وقاعدة(::حسابالمحظورالمباحاختلاط

،الواحدةالعينفيالشكفي)وقاعدة(:.المكلفعلىبهوالحباسه

الثلاثالقواعدفهذهالمحظور؟قسممناوالمباحمنقسمهيهل

.البابهذامعاقدهي

فهيحشا؟بالمحظودالمباحختلاط1وهي:الأولىالقاعدةفأما

:قسمان
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والخمروالبولكالذم،لعينهمجرماالمحظوريكونأن:أحدهما

والميتة0

كالدرهم،عيففيحرالمانهلا)1(لكسبهمحرمايكوذان:والثاني

ولاالحلالاجتنابيوجبلاالثانيالقسمفهذامثلأ،لمغصوب

مقدارأخرجمنهاكثرأوحرامدرهممالهروخالطإذابل،ألبتةيحرمه

واالحرامعينالحخرجكاذسواء،كراهةابلاالباقيلهوحلالحرام

تعلقوانما،وجوهرهلدرهمبذاتيتعلقلمالتحريملأذ؛نظيرة

لتحريميبقلموجهكلمن)3(نظيرهفإذا%خرج)6"،فيهالكسببجهة

مصالحتقومولا،النوعهذافيالصحيحهوهذامعنى،عداهما

ا.بهإلاالخلق

ونحوهما،والخمركالدملعحنهالحراماوهو:الأولالقسموأما

:نقولولا،الحلالتناولحرمفيهائرهوظهرحلالاخالطإذافهذا

دامماالبتةحراماينقلبلاالحلالفاذحراما،الحلالصيرإنه

بتناولإ،إليهالوصولتعذرلأثهتناولهحرمدانماباقيا،وصفه

احمد،للإماممنصوصةبعينهاالعلةوهذهإ،تناولهيخرفلمالحرام

فاجاب؟النجاسةفيهظهرتإذاالماءايحرمشيءبأي:سئلوقد

الخنزير،ولحمب(ظ/9212وإلدمالححتةتعالىاللهحزم:وقالبهذا،

معخىهذاالأس!اء،هذهتناولقدكأنفحتناولهالحاءهذهخالطتفاذا

المخالط.أثرظهرإذا013(؟)ق/هذا،كلامه

أمواجوتلاطمالنزالمعتركفهنااثر؟،يظهرولماستهلكفلو

السيه".9)ق(:!أ(

"أخرج".)ق(:)2(

)ظ(.منساقطهناإلى"...االتحريم"لأن:قوله!ن93(
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فاستهلكتالخجاسنخالطتهإذاوالمائعالماءمسألةوهي،الاقوال

عشرالنيعلىتزيدلافيهاوالمذاهب،ألبتةالرفيهلهايظهرولم

الله.شاءإنالموضعهذاغيرفينذكرهامذهئا)1(

جامذا،أوخالطهماكانمائعامطلقا،الطهارةمذهبأصحها:

تذكرتكاد،أوقطعي!كعيرةلبراهينكثيزا،أوكانقليلأ،غيرهأوما!

أ2".اللهشاءإنهناك

وشربهفاستهلكتماءفيلبنمنقطرةوقعتفإذاهذاوعلى

الماءفيفاستهلكتخمرقطرةكانتولو،الحرمةتنتشرلمالرضيع

لأنوهذا،بشربهيعزرلمبولقطرةكانتولو،بشربهيحدلمألبتة

الاسمفبقيبها،الخاصىالاسمئبوتامغاستهلكتلماالحق!قة

الحقائقتبعالاحكاملانأحكلامه؟ثبوتفيتعينللغالبوالحقجقة

المسألة.فيلبراهينأحدوهذاوالاسماء،

فصل)3،

بالمحظور.المباحأشتباهوهي:الثانجةالقاعدةوأما

يكنلموإن،وتركهإليهانتقلفيهاشتباهلايدللهكانإنفهذا

.استطاعمااللهواتقىالصباحفياجتهد،إليهلضرورةودعببدلله

ولو،التيمموهوبدلهإلىانتقلبالئجسالطاهرالماءاشتبهفإذا

وشربه.أحدهمافيجتهدلممربفيعليهاشتبها

)1(

)2(

)3(

اا"درهما!:()ع

الصختصردا:مع-المشنو"تهذيب14(،-11)2/"ةالموقعينإعلام9انظر:

ها.إلحهاالمشارالاقوالفيهاوليس74(،-)1/56

134(.1-0134)؟/:سجأتيمحاوانظر"،"مسالة:()ق

1255



يتحرولمغيرهما،إلىانحقلبحذكاةميتةاشتبهتلووكذلسي

اجخهد.الحاجةودعتهالانتقالعليهتعذرفإنفيهما،

فإن،فيهنليححبهلمنساءإلىانتقلابأجنبيةاخفشسبهتولو

وجمح.تحرىكبيرابلداكان

يجدالمفانغيوهما،إلىانتقلبخجسطاهرثوباشتبهولو

متيقنئوبفيالفرضليؤذيصلاةثوبكلفييصليفقيك:

اخباروهو،ويصليالثوبيناسحدفييجخهدبل:وقيل،الطهارة

النجاسةاجخنابلأن:قال-،روحهالله-اقدس)1(العباسابيشيخنا

النيه)2(.لهتشترطلاأولهذا،الخروكبابمن

يعدلمالصلاةبعدعلمهاثمنجاسخهيعلئملاثوبفيصلىولو

اوهذا،طهارتهظنهعلىيغلبثوبفيصلىفقداجخهدفإن،الصلاة

غيو.لاعليهالواجبهو

ئصلياذلهجار،حالهيعلملاثوئااشترىلوكماوهذا:قلت

إذافكذلكالأمر،نفسفينجساكانوإن،ظظغلبةعلىاعتمادافيه

يصقيانجاز،ظنهعلىوغلب،الموبيناحداطهارةإلىاجحهادهاداه

العلمالصلاةيطلاذفيفالحؤثزالأمر،نفسفينج!اكانوإن،فيه

ئمالصلاةفيجهلهالومابدليل،المجهولةنجاسحهلاألوببحجاسة

ظاهرالقولفهذاب()ق/؟03)3(،الصلاةسنعدلمالصلاةبعدعلمها

المذهب.قياسوهو،جدا

)؟(

)3(

5(.)ص/ة"الفقهية"ألاختيارات:انظر

2(.)"أ/"ه"ةالفتاوى"مجحوعةانظر

وع(.)ظفىليهست!الصلاةيعد"لم
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اجتهدالحيابكحرتفإذا،المشقةجانحثذلكفىيراعى:وقيل

وهو،صلاةوزادالنجسةالثياببعددصلىقلتوإناحدها،في

عقيل.ابناخحيار

واستبهبللاثوبهفيفراباستيقظمالو:البابهذاجمدومن

منمذهبكلفيقولانالحسألةهذهففيمذى؟امهوامني:عليه

منهسبقإنقالوا:احمدالاماماصحابانإلا،الأربعةالمذاهب

معوالفكرلملاعةوالقبلةمثل،عليهمذياكونهإحالةيمكنسبب

فهوبهانكسرإنماذلكبعدالذكرانالطاهرإذ،مذيفهوالانتشار

بالشك،الغحاعلطيجبفلافيه،فمشكوكعليهزادوماالمتيقن،

الغالبهوإذ،الحكمفيمنيئفهوذلكمنشيء!نهيتقدملموإن

الاحملام،مطنةفيوالنوم،يعارضهسبمبيتقدمولم،النائمعلى

وقوة،شهادتهبموجبالقضاءأ1(فوجبظاهراالمظنةشاهذقاموقد

منصف.علىيخفىلامحاالمسلكهذا

ئلاثةففيها؛القبلةجهةعليهاشتبهتإذا:البابهذا؟يدومن

:أقوال

وهو،الاقوالاصحهذا،واحدةصلاةويصلييجتهاأحدها:

)2(.الأربعةالمذاهبفيالسمشهور

متحقنا،ليؤديجهاتاربعإلىصلواتاربعيصفيانه:والثاني

لايوممنصلاةفاتحهفيمنلمحالواوكما،الخجسةالثيابفيقالواكما

.صلواتخحسصلىعيخها:يعلم

".)ظ(:"القيا!ط)1(في

لا.الأقوال"اصحةقولهبعد)ظ(فيدالأربعةالمذاهب"في)2(
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،الحالهذهفىالاستقبالفرضعنهسقطقدانه:الثالثوالقول

اللهبانواحتجحزم)1(،بنمحمدأبيمذهبوهذاشاء،حيثفجصفي

التوجهعلىالقادرالكعبةبجهةالعالمعلىالاستقبالفرضإنماتعالى

فلا،قطإليهاالتوجهعليهاللهيفرضفلمعنهالعاجز1فاماإليها،

واخاالتوخهيكنلمواذا،بهورسولهاللهيلزمةلمبمايلزمانيجور

)ظ/1213(شاء،جهةايإلىصلى،بالقدرةمشروطوجوبهلانعليه

ا.ال!قبلةجهةإلىالتوجهيمكنهلاالذميوالؤمن،لحتسطوعكالمسافر

صلواتاربعبوجوبالقولمنصحوارجحالقولوهذا:قلت

1إيجابات)2(فيلهنظيرولا،ورسولهاللهيوجبهلمماإيجابفإنه،عليه

علىاللهاوجبحد1وموضيحالشريعةفييعرفولم،البتةالشارع

لتفريطإلا،اخرىمرةيعيدهاثمالصلاة)ق/5013(إيوقعانفيهالعبد

واما،ونحوهوضوء،بلاوالحصلي،الطمانينةكتاركاولافعلهافي

يقعلمفهذابعينها؟بإعادتهايامرهلم،بأمرهفيصليهابصلاةيأفرهان

ال!يابمسألةعلىالحسالةهذهوقياس،اترذهالشريعة4واصو،قط

إلاااالكلاموهل،مثلهعلىفيهلمختلفقياول=ايوممنصلاةوناسي

ااوسئةاويكتابثبتحكحهحاانفلوايضا؟!المسألتينتينكفي

لانصحيخا؟يكنلميل،فيهماعليهماالقياسفيلكانإجحاع

التمديريناوعلىاظهر،اوالجسمعلجهةمساويةإقاالفرقجهة

ا.منتففالقياس

مسألةفيو[لتخجيرالاجتهادقولياحدترجيحفيالنطريبقى

)1(

)2(

)3/"22(.المحلى":9

."بيجاإلا:()ع
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و"سخنالترمذيفيبمااححجالتخححرنصرفحنالاخر؛علىالقلة

معكنا:قال،ايهعن،ربيعةبنعامربن[]عداللهعن"ماجهابن

رجلكلفصلى،القحلةايننذرفلممظلمةليلةفيسفرفيع!ع!النبي

>فأيسنحاتولوأفثم:فنزل!للنبيذلكذكرناصبحنافلحا،حيالهعلى

انهإلا،حسنحديث"هذاةالحرمذيقالأ[كاا:]البقرة<)1"أدئهوج!

ضعف".وفيه،السماناشعثحديثمن

صعكنا.قالجابر،عنعطاء،حديثمن)2"الدارقطنيوروى

فص!،القبلةفيفاختلفنا!تحيرناكيمفأصابنامسيرفي!النبي

امكنخنا،لنعلميديهبينيخطاحذناوجعل،حدةعلىمنارجلىكل

أجراتي"قد:وقالبالاعادةيأمرنافلم!يطللنبيذلكفذكرنا

:قال.عطاءع!،سالمبنمحمدرواه:الدارقطنيقال")3"،صلاتكم

وكلاهماعظاء،ع!العر!مي،عبيدادلهبنمحمدعنأيضاويروى

00)4(
."يثبتوجهمنالحديثهذامت!يروى"لا:العقيليوقال.صعي!

إلابالاستقباليأمرلماللهان:حماتهتقدمبماايضاواحتجوا

)1(

)2(

،3(

3(لأ2)1/:والدارقطخي)0301،،رقمماحهوابن93(،الأهرقمالرمذيأخرجه

ربيعة.ابنحديث!نوكيرهم

...السحاناشعثحديثمنإلانعرلمحهلاكريبحديث"هذا:الخرمذيقال

اهـ."الحديثفييضغفواشعث

الحغني"التعلجقدافيأباديوالعظيم)؟/228(،المالتحفة":فيالمزيونقل

المؤلفنقلهلمامخالفوهو."..بذاكإسحاده"لي!م!:قالأنهالترمذيعن

لا.!الجامععننقلناهولط،ثنا

2(.لأأ)1/:"السخن،

2(.60)1/:الحاكمواخرجه

31(.)1/ة"الضعفاء("
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فرضع!نهفساقطالجاهلالعاجزواما،عليهقادرابهعالماكانمن

به.يكلففلاالاستقبال

يخقحهانالعبدعلىاوجبتعالىاللهبأناحخجالاجتهادنصرومن

تعالى،ربهتقوىفيعليهالاجتهادوجوبيقتضيوهذا،استطاعما

عنه.نهىماوتركبهمرمافعلهيوتقواه

لهيجزلمالصلاةإلىقامإذاانهالمعلومام!فإنهوايضا:قالو

ومساقطهاالكواكبمطالعإلىينظربلابتداء،شاءجهيمااييسخقبلان

اجتهاد،نوعوهذااستقبلها،جهتهاعلمإذاحتى،القبلةجهةوسموت

فعلاحدكلعلىفيجثوالطهور،الخفاءفيمحماوتةالجهةوادلة

يقدرالذيوهوظنا،اصايهاقطعايصبهالمفإن،ذلكم!مقدوره

استطاعته.بحسباللهاتقىقديكنلممقدورهتركفمتى،عليه

العالم،عليهالقادرعلىالاسخقبالاوجبانحاإاللهإن.وقولكم

اليهتؤديهماعبدكلعلىاوجبب()!ا/5"3سبحانهاللهقلنا:،به

سقطالجهةوادلةاليقحن)1(هذاعنعجزفإذ،طاع!تهمنأسحطاع!ته

هبه؟!اللائقومقدورهوسعهيذلحعنهيسقطاينمنولكن،عنه

فصلأ2،

عليهاشتبهتثمبعيتها،امرأتيهإحدىطلقلو:البابهذاومن

االحاليتبينحتىالامرويوقفاعتزالهماعليهيجب:فقيل،بالاخرى

اإحدىفيواحمدحنيفةوابيالشافعيمذهحبوهذانفقتهما،وعليه

االجقين"ا-عن1)هذا)ع(0)1(

أ."فائدة)1ظ(:و)ق)2(
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"الحغني")1(.صاحباختياروهي،الروايتين

بعينها،لاواحدةفيالطلاقابهملوكمابينهصا،يقرع:وقيل

احمد،اصحابعامةاختياروهو،المذهبفيالمشهورهووهذا

منواحدةطلق"ولو:فقال"المختصر")2(فيالخوميعليهونص

".بالقرعةأخرجتوانسيهانسحائه

زوجتهعليهاشتبهتالصورةهذهفي:القرعةمنالمانعونقال

بأجنجية،اختهاشعبهالوكما،بالقرعةإحداهحالهتحلفلابأجنجية

بالقرعة.إحداهحاعلىيعقدانلهيك!لم

الطلاقترفحولا،المطلقةمنالتحريمتزيللاالقرعةولأنقالوا:

عليهاوقعتمنغجرالمطلقةكوناحتحالتزيلولا،عليهوقععمن

إذاعادلمابالقرعةارتفعلوالتحريمانبدليل،القرعةب()ظ/213

تحريمترفعلمالقرعةانعلىدلبالذكرالتحريمعادفلماذكرها،

المطلقة.

وعدولها،المطلقةغيرعلىوقوعهايؤمنلاالقرعةوايضاقالوا:

سبب،بلالهالمحقلةتحريممفسدلينأ3"ةيتضمنوذلك،المطلقهعن

المطلقة.كونهاجوازمع،عليهالمحرمةوتحليل

تمر،فىوقعتفمبعينها،تمرةيأكللاحلففلووايضاقالوا:

فياختلطثم،بعينهإنسانايكلملاحلفولو.بالقرعةتخرجلافإنها

هذأ.فهكذاالضور،منذلكامئالإلى،بالقرعةيخرجلمآخرين

)1(.)01/522(

)01/522(.!:"المغنيمع)2(

إمقدمتين".)ع(ت)3(
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.الصورةهذهمثلفىالقرعةباستعمالسلفانعلمفلاوأيضا:قالوا

!نهفأكلتمرفيفوقعتتمرةيأكللاحلفلووايضاقالوا:

ليححتانهايعلمحمىامراتهلهتحللا:الخرقيقالفاتد،واحدة

ولم،الخكاحبقاءالأصلانمعفحرمهاعليها،أليمينوقعتالتي

أأ(.اولىفههنا،الححريميقينيعارضه

اواحدةيدرولمامرأتهطلقفيمنالخرقيئاقالفقدوايضا:قالوا

راجعهافإذا،العدةفيدامتمانفقتهاوعليهاعتزلهائلاثا:اوطلق

لاحتمالوطأهالهيبخفلم،الطلاقكم2"يتيفنأحتىيطاهالمالعدةفي

عليهاخرجتمنغيركونواحتمال،عدمهوالأصلثلائا،الطلاقكوذ

،اقوىهناكهوبلثلائا،مطلقةهذهكوذكاحتمالالمطلقةطيالقرعة

يرفعأ()ق/603تحريمايتيقنلمالطلاقعددفيالشكصورةفيفاذ

النكاجارتفاعتيقتاقد)3(المنسيةوفي،الحل1بقاكاوالأصل،النكاح

تعيينها!فيالشكوحصل،اجنبيةوأنهاإحداهماعنجملة

واحدةطلقإذاماعلىالصورةهذهقيالسيصحولا:قالو

لأذ؟بالقرعةيعينهااذله(فإن)!،طالقمنكنواحدة.فقال،مبهمة

لأذتعينمابالقرعةعينتهافإذابعينها،الواحدةيحجتلمههنالطلاق

المطلقةمسألحناوفيله،منشئةللتعيينصالحةالقرعةجعلالشارع

توقعهولاعنها،الطلاقتوفعلاوالقرعة،محالةلانفسهافيمعيخة

ا.تقدمكماغيرهاعلى

)01/523(ا-"المغني"ة)1(

1)يخبهين".)!تى(0)2(

)ظ(.منماقطهناإلى."..ف!ذ"أقوىةقولهمنحما)3

"جاز".أظ(:)4(

1262



يكن،لملذبدالتعيينإنشاءفيلعملإئماالقرعةأنةالمسألةوسر

.القولهذانصرمنبهاحتجمافهذا،نسيقد)1"كائنتعيينإظهارفيلا

معينةالقرعةجعلالشارغ:فقالوا،بالقرعةالقولنصرمنواما

ذإبها،إلاالتعيينيمكنولاالحقو!افيهتتساوىموضعكلفي

وهو،والشهوةالاختياربمجزدالترجيحإما:باطلينأحدلزملولاها

ذلكوفي،الأعيانووقفالتعطيلوإما،الشارعلصرفاتفيباطل

بل،الكاملةالشريعةبهتأتيلاماالمكلفينوتضررالحقوقتعطلمن

مناعظمالحقو!اتعطيلفيالذيالضررفإن،العادلةالسياسةولا

بالتزامالشربعةتجىءانومحالبمكثير،القرعةفىالمقدرالضرر

ادناهما،لدفعالضرريناعظم

القرعةفانمعينغيرلواحدكانإذافالحقهذا؛عرفواذا

غايةهولهالقرعةتعيينويكونيشاء،منبهااللهفيسعدتعيخه،

عينته،لمااللهحكملتعلقتعيينبهافالتعيين،المكلفعليهيقدرما

الأمرنفسفيكانوانبهعالعملواجبالشرعادلةمندليلفهي

لفصلالشارعمنمنصوبةأدلةفإنهاوالتكولوالإقراركالبينة،بخلافه

نصبفلهذاالصور،بعض!فيلمتعفقهامطابقةغيركانت!ان،النزاع

.للنزاعقاطعةللمستحقمعينةالقرعةالشارع

جماعةفإنالأمر،نفسفيالحقصاحببغيرتعلقتوإن

لحقناقلةالقرعةتكنلمالاستحقاقسببفياسخوواإذاالمستحقين

حرمانهمولاكلهمتحميمهميكن)2"لملمابل،لهمبطلةولااحدهم

"كامن".ظ(:و>ف)1(

".يحكن"لماو)ظ(ة،متجهومععاهوق()عفيكذا)2(
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القزعةجعلت،الاخرينمنبالتعييناولىااحدهموليس،كلهم

ضاققداللهم:يقولالمقرعفكأنلاحدهم،معينةبينهمفاصلة

تلقىثمبه،مخهمتشاءمنفخص،عبيدكوهمالجميععنالحق

يشاء.منعلىبهاويحكميشاءمنبهااللهفيسعدالقرعة

شبههامنقولبطلانعلموبهذا،الشرعفيالقرعةسرفهذا

العدلمنالممكنغايةيلحقفكيفوجورعظلمأهولذيبالقمار،

واظ!رهالقياسافسدمنهذاوالجور،بالظلموالمصلحةب()ق/603

فردتالشريعةفإنالربا،أ؟أ()ظ/3علىالبيعكقياسوهويطلائا،

البيعاللهفاحل،والبيعالربابينفرقتكماوالقماد،لقرعةبين

قعالى:قالوقد.القماروحرمالقرعةالشارعواحلالربا)1(،وحرم

ذإلدتهمنبختومامريميتهنرايفؤاقلضهتميققولنىإذلديهوكنثوما>

:النونذيعنإخبا!ا)2"تعالىو!ال44[عيراذ:]الد<ا/صيخحصح!ون

بشرعالأئمةاحتيوقد[أ31:]الصافاث*(؟سألعذخينحأف!نفساهم>

ال!بيعنثبتوقد،مواضعفيعنهممنصوضاذلكجاءقبلـا،من

خرجسهمهاخرجفائتهن،نسائهبينأقىعممفراأرادإذاكاذ))انهغ!ح!

)3(
.معه("

معلوكينستةاعتقرجلأ"ا!ايضما:"الصحيح(")4(فيعنهوثبت

عليهموضرباجزاء،ثلاتة!فهالنبيفجزاهم،سواهملهماللا

)2(

)3!

)ق(.منساقطهناإلى"...السشريعة"فإن:قولهمن

(.)قمنساقطهناإلى،...لدايهمكنت"وما:قولهمنا

رفى-عائشهحديثمن)077؟(!قمومسلم)3925(،رقمالبخاريأخرجه

عها-.الله

-.عةالله-رضىحصينبنعحوانحديثمن1668(لم!قممسلمأش!جه
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ذكروهماوكل"،اربعةوارقاثنينفاعتق،خزئموسهمرقطبسهمي

الطلاقفيالقرعةبلى،الضورةبهذهعليهممنتقض!فهوالطلاقفي

كانوقد،بعضهمفيالحريةلجمعهيإنماههناالقرعةلان؛أولى

نفسهبقيةفيويستسعي،ساسهواحدكلمنيعتقأنالمحكنفي

لجمعبينهمفأقرعهذاومعرقيفا،يحركاو-حنيفةابويقول-كما

إلىتشوفهمعالستةمنعبدينبهاوعين،منهماثنينفيالحرية

الظنفما،شريكهوملكملكهفيبالسرايةأأ(لهوحكحه،العتق

.؟!ورسولهاللهإلىالحلالابضهوالذيبالطلاق

محذورين:أحذلزمالمخسيةفيالقرعةنستعمللملوولأنا

لأنه،باطلىوهذايينهنأنسي!إذالأربععلىالطلاقإيقاعإما

كل)2(س
عليط.اللهحرمهاولايطلقهالممنتحريميخضمن

،المماتإلىأبذامعلقابويتركهنبهنانتفاعهيعئىأن!اما

يحللا:ونقول،وإسكانهنوكسوتهننفقتهنعليهنوجبهذاومع

جاءلوفهذا،حقوقهنبجميعالقياموعليك،منهنواحدةقربانلك

تاباه،ورحصتهشرعهحكحةولكن،والطاعةبالسمعلقوبلالشمارعبه

به.ويعتبوإليهيردلهشرعهمنشاهدو،

علجه،يذسماشرعهاصولمننسرنافقد؟بالقرع!القولوأما

"صحيحه(1)3":فيالبخاريروىوقد،المسالةفيالاقوالاولىوانه

بينهميسهمأنفأمرفأسرعوا،اليمينقومعلىعرضع!النبي"أن

".السرايةفىبه"حكمه)ع،:)1(

خطأ.وهويتضحز(""لم)ع(:)2(

.-عنهالله-!ضيهريرةابيحديثمن)؟267(كقم)3(
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".يحلفايهمالييمفي

فيتدارءارجلين"أذ0هريرةأبيعنو"الص!ند""السنن(،وفي

اليح!ينعلىيستهماأنجمك!يو![لنبيفأمرهما،بسينةمثهمالواحدليم!داية

كرها")1(.اواحبا

كره"إذاةقالغ!ح!النبيأنايضما:و"السنن"("المسند("وفي

عليها(")2(.ف!يستهمااستحبماهاأواليمينالأثنان

فيغ!ي!الله!سولإلىاختصمارجلي!ان:سلمةامعن"السنن"وفي

"إنكم:فقال،بينةبينهماليسا()!ط/703د!لشاقدبينهماموا!يب

بعفب!،منبحجتهألحنبعضكمولعلبشر،أناوإنما،إليتختصفون

اخبهحقمنلهقضيتفمن،أسمعمانحوعلىب!نك!أقضيوإنما

يومعنثهفيأسطافابهايا!قيالنارمنقطعةلهأقطعفاءثما،يا!خذهفلاشيئا

رسولفقال،لاخيحقيمنهما:كلوقال،الرجلانفبكى"القيامة

استهمائم،الحقتوخياثمفاقتسمافاذهتاقلئماإذا"أماغ!ج!:الله

صاحبهص")3(.منكماواحدكلليححللثم،عليه

الحؤذنين)4(.بينالقادسيةيومسعدواقرع

بالزوجة،ال!فروفي،السمينةتخفيفوفي،الحضانةفيقرعةفهذه

)2(

)3(

)4(

)16/228اوأححد:)9232(،رقمماجهوابن)3616(!رقمداودأبواحرجه

صحجح.وسنده(؟71(30رقمأ

أحمدسطريق!ن361(الأرقمداودوأبو82(،"9!قم525)13/اخحد:احرحه

صححح.وسندهداود،لأبيواللفظ-عحهاللهرضي-هريرةبيحديثمن

.(1لأا)3رقمومسلم)2458(،رقمالبخارياخرجه

)3/1365(،التغل!ق([:دافي-كحامنصوربنوسعيد)1/438(،ةالبيهقيأخرجه

114(.)2/الفتحإ:9:انظر.معقطعوهو،التمريضىبصيغةالبظدكلبوعلقه
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الحىتعيينوفي،الحىعلىالحلفوفي،القححمفيبهاوالبداءة

فيوتكحيلها،الحزيةوجمعالعتقوفي،الاذانوفي،فيهالمتنازع

كاملإ0لرقب!

إحداهنطلقنسوةاربعلهرجلعنسئلانهعليوصحن

الأريعليناقرع:فقال،طلقاثتعنالشهوديدري،،ماتثمونكح

أ1(.الميراثبينهنواقسم،واحدةمنهنوانذر

وايا،للمالالاستحقاقفيوإماالطلاقفيإما،قرعة5فهذ

استحقاقفيقائمةبعينهاالطلاقفيذكرتموهاالتيفالموانعكانما

وبينتعالىاللهاحلهمالتحريمبي!فرقيفايبسواء،سواءالمال

فهيالفساديناحدتتضمنالقرعةكانتفإن،اللهاحلهفرجتحريم

ذلك.تحضمنلما،خرتحضمنلموانقطعا،للاخرمتضضنة

اعلم.والله،الالزامهذادفعفيينفعكم،،اسهلالمال:وقولكم

عليهاشتبهت؟قولكماما؛كلماتكمعننجيبونحنقالوا:

قبلاشتبهتلوكما،بالقرعةالمشتبهةيحلفلم،بأجنبيةروجخه

باجنبية.اخخهالعقدب(2ألح)!/

دفعهفيشككناوقد،التحريمالعقدقبلالاصلان:فجوابه

بسببإلاتركهيجوزلامستصحباصلثمفمعنا،بقاؤهوالأصل

إذافنحنقطغا،الحلثبتقدإذمسألتنافيكذلكولا،يزيله

قبلالمستصحبالحلعلىالأخرىبقحت،بالقرعةلحطلقةاخرجنا

حتىبالأصلفنتمسكلها،الطلاقإصابةفيلثتككناوقد،الطلاق

364(ألأ/:البيهقي!أخرح،عليعن)01/522("الحعخيإ؟فيقدامةابندكره)1(

-.عنهمااللهرضي-عباسابنعننحوه
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واضح.وهذا،يزيلهمايثبت

يبتحتى-ثبتمااستصحاباعني-الاصلهذاعلىاتفقوقد

رفعه.

ترفعولاالمطلقة؟منالتحريمتزيللاالقرعة.قولكموأما

منغيرالمطلقةكوناحشمالتزيلولا،عليهوقععمنالطلاق

القرعة.عليهـاوقعتا

فهوالعتقعناجوابكمكانوما،بالعتقمنقوض!انه:فجوابه

افيالحالكفحق،المطلقالملكفيضبالقرعةومنقو،بعينهجوابنا

رقةإرقاقيتضفنبالقرعةوالعتق،البضعملكفيكحقهالحالملك

العبيداحكاموثبوت،عنهوالجهادالححوسقوط،الخريةلهثبتمن

كانتوإذالأمر،نفسفيالمعتقهوكونهب،03)ق/لأتقديرعلىله

أ،للمعتقمعينةفالقرعةهذاومعمالكها،لغيرفرجهاإباحةتضمنامة

أولى.أوكذلكللمطلقةفتعيينها

ا،المطلقةفيثابئاتحريضاتزللمالقرعةأذوهو:اخروجوالمح!

واحتمال،بالقرعةإلاتعيينهإلىسبيللنايكنلمحكضاعينتوإنما

مماالأمر،نفسفيالمطلقةهيالقرعةلهاخرجتالتيغيركوناذ

.المعدوممترلةفنزلعلمهإلىالوصوللخعذرالشارعبهيكلفنالم

هيالقرعةلهاخرجتالتيالامةغـركوذاحتمالأنكماوهذا

ا)1".المعدوممنزلةفنزلبهعلحنالتعذرعناساقطالامرنفسفيالحزة

يمنعلاالأمرنمسفيموجوداالفماجمعالمالمالككونوكذلك

)ق،.منسقطتالفقرةهذه)1(
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منزلةفنزل،معرففلحعدرالتعريفحولبعدالملتقطإلىعنهنقلهمن

.الصعدوم

تتزوجالمفقود:في-وغيره-عمرالصحابةحكموكذلك

زوجتهفرجابيحوقد،الارضىوجهعلىحياباقئاكان!ان،اموائه

الصعدوم.منزلةفنزل،معرفحهلتعدروقاةولامنهطلاقيخرمنلغيره

ذكرها.إذاعادلمابالقرعةالتحريمارتفعلو:قولكم

النسيالتزالفإذا،النسيالتبالممـمرارمشروطالتحويمارتفاع:قلنا

ضرورةولا،للضوورهإليهاصرناإنمافالقرعة،الارتفاعشرطزال

التذكر.مع

عنوعدولها،المطلقةغيرعلىوقوعهايؤمنلاالقرعة:قولكم

اخره.إلى...مفسدتينبتضمنوذلك،المطلقة

ذلككانلماوايضا:،المطلقوبالحلكبالعتقمنقوضقلنا:

كونيضرولمالصعدوم،منزلةنزلعلمهعنمعجوزامجهولا

النظائر،منقذمناكصابالقرعةالحستحقيخرالأمرنفسفيالمستحق

به.نعلملمماالأمونفسفيبمامؤاخذينفلسنا

وترتبالمؤاخذةان:وهىالشرعقواعدمن-أيضاقاعد؟-وهذه

لمإذاالأمرنفسفيماعلىلاعلمهعلىهيإنماالمكئفعلىالاحكام

والحعاملاتوالنجاساتالطهاراتفىالسريعةجلوعليها،يعلمه

قبللزيدانعرفإذاالشاهدفان،والشهاداتوالاحكاموالمناكحات

منه،إليهبريءقدكانوان،بهياث!هدأنعليهوجبحفا،عمبرو

مصالحلتموهل،ذلكفيهامنكبرغيرفالشريعة،الحاكئمبهويحكم

.؟!بذلكإلاالعباد
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اختلطثمإنسانا،يكلمولاتمرةيأكلالاحلفلو:قولكم

بالقرعة.يخرجلمبعبرهعليهالمحلوف

إجماعفيهايعلمولاعلعها،منصوضاليحستالمسألةهذه:فيقال

كاذوإنبيخهما،التسححويةفالضواب،سواغمسألتنامثلكانتفإذألبتةا

اغايةنعم،ال!قديرينعلىبهاالالزامفبطلالإلحاقبطلفردقبيخهما

التسويةعليهايجبوأنهبالخناقض)أ"،بيخهماالمفرقإلزاميفيدكمما

ذإ،المسألةحكملكممتبحت)2(بدليلليسوهذا،الحكمفيبينهما

علىبدليلليسالمسألتينبينالفرقفيتناقضي:يقولمنارعكم

يكونأنجارباطلاالتفريقكانفإن،إليه)ق/".13،ذهبتمماصحه

يكوذانيتعينولا،الإلزاممسألةفيبالقوعةالقولعدمفيالباطل

إجماليجوابفهذافيها.ال!متنارعالمسألةفيبهاالقولالباطلا

يأكللاحلفإذافإنهالطهور؟!غايةفيبينهماوالفرقافكيف،كافي

لافإنه،واحدةمخهفأكل)ظ/1315(تمرفيوقعتثمبعينهها،تحرة

جمعيقنلمومااكلها،أنهبهيعلمماأوالجميغ،يأكلحتىيحنث

كلاممسألةوكذلك،القرعةإلىاحماجةفلاحنه،يتيقنلماكلها

بعجنه.رجلى

؟.الاختلاطيمالأكلعلىبالاقداميأمرونهفهل:قيلفإن

حشىيحنثلمأكلفإن،الأكلعلىيقدملاأذالورع:قيل

لها+أكلهيحيفن

)1(

،3(

اوهوبالخخاقضى"التقديرانبطل!رقبينهماكانوإذبينهماالمفرقإلزامدا)ظ(.

011اقبلهالسطرعنتكرا!

11.ا""يححت؟)ظ(
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الصورة.هذهفيبالقرعةسلفلا:قولكم

عنالرجليوقف؟معكمسلفوأي!تعالىاللهسبحان:فيقال

،الحوتإلىمطلظتولامزوجاتلامعلقاتوجعلهنزوجاتهجميع

.؟عليهوسكناهنوكسوتهننفقتهنوجولبمع

:إنكارهيج!بالذيبهسلفلاالذيالقولان:يعلمأنوينجغي

أكخراوبقولفيهافأفتوا،السلفزمنفيوقعتقدالمسألةتكوذأن

منهم،احدفيهايقلهلمبقولفيهافأفتىالخلفبعضفجاء،قولمن

المنكر.هوفهذا

بحدهم،وقعتوإنمابينهموقعتقدالحادثةتكنلمإذافأما

لاإنه:يقللمالسلفعنيحفظلابقولفيهاالمتأخرونافتىفإذا

بخلافسواءنظيرهافييفتواذإلااللهم،المسألةفيلكمسلف

الفتوى؟بهذهلكمسلفلاإذهحي!نحذ:فيقالالمتأخروذ،بهافتىما

تحريرايستدعيفإنه،الموضعهذافيالكلامبسطموضعهذاوليس

هذا.مناكتر

منهفأكلتمر،فيوقعتتمرةيأكللاحلفلو:قولكمواما

التيليستأنهايعلمحتىامراتهعليهيحرمالخرقيفإذ،واحدة

أولى.فههناالنكاحبقاءالاصلاذمععليها)أ"،حلف

حتىزوجتهيقرل!لابأنهافتىبل،بالتحريميصرحلمالخرقي:قلنا

)امختعره")2"فيالخرقيولفظ،للتحريمينتهضلاوهذا،الحاليتجين

الجحينإ.علجهاوقعت"التي)ظ(:)1(

)01/523(."المغنيإ:مع)2(
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فإناتمر،فيفوقعت،تمرةيأكللااذبالطلاقخلف"وإذاهكذا:

وقعتالشيليستانهايعلمحتى،زوجتهوطءمنمنعواحدةمنهاكل

لفطه.هذاكله("الححريأكلحتىحنئهيتحققولا،[ليمينعلعها

،الورعسبحلعلىهوإنماوطئهامنمنعهانعلىيدلكلامهوآخر

ظاهر.وهذا،فيهمشكوفيبحنثعليهئحرمهالافإنه

ابهافالاحتجاجللالاامطلقاواحدةيدرولمطلقمنمسألةواما

كونعلىبناهاالخرقيفإنبها،الإلزاموكذلك.الضعفغايةفي

فيبذلك"المختصر")1(فيصرحولهذاب(803)قلم،محرنةالرجعية

ااعتزلها،ثلاثاامطلقاواحدةيدرفلمطلق"اوإذا؟فقالالمسالةتعليل

حتىايطأهالمالعدةفيراجعهافإذ،العدةفيداسنمانفقتهاوعليه

".التحليلفيشاكللتحريممتيقنلانهالطلا!ا؟كميتيقن

الرجعةهل،وشسك)2"التحريموقوعتيقنقدهو:يقولفالخر!ي

فيويستفصلالمقدمتم!،إحدىفييتازعهويخرهلا؟املهرافحة

ا،البتةتحريضايتيقنفلممحرمةالرجعيةاننسلملا:فيقولالأخرى

به؛ايعنونتحريمأيالمحيقنفالتحريم،امحرمةتكونانتقديروعلى

يفيدكمولامسلم:الأول؟تزيلهلاتحريضاأوالرجعةتؤيلهتحريضا

هذهفيلكمحجةفلاالتقديرينوعلى،ممنوع:والحانيشيئا،

تلزمهولا4عليهامتففاولامنصوصةلي!ستفإنها،إلزامولاالصسألة

تيقنفقدمحرمه،الرجعيةكونمنأصلهعلىبناهافإنهأيضا،

فيحنكذلكولا،بالرجعةالتحريمهذارفعفيوشكتحريمها،

)01/514(.:نفسهالمصدر)1(

.ا"لطلاقالا:()ظ(2)
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التحريمهـازالةتحريمها،يحيفنلمفإنهسواها،علىالقرعةخرجت

فافترقا.،بالقرعة

حيثمبهمهواحدةطلقإذاماعلىقياشهايصخلا:قولكموأما

بالقرعةفيعينهابعيخها،لواحدةيثبتلمالطلاقلاذ؛بالقرعةيعيخها

المنسية.بسخلاف

تأثيرهفيالشأنولكنفرقا،الحسألتينبينأذريبلاقلنا:

هذايطلالفرقتأثيرصحفإذ،بالاخرىإحداهماإلحاقامنومنعه

ناإلا،الحكمبطلانمعيندليلبطلاذمنيلزئمولا،المعينالدليل

يلزئمحتىأصلاالدليلبهذانحتجلمونحن،سواهدليللهيكوذلا

الصورتينإحدىإلحاقوجبالفرقتأثيربطلوإن،ذكرناهمايطلاذ

.لاخرىبا

:فنقول،ملغىالفرداب(أظ/215هذااذ-اللهبححد-نبينونحن

واحدةعلىالطلاقاينفذأذفإما"،طالق"إحداكن:لنسائهقالإذا

لان؟باطل:والثاني،بتعيينهإلايقعلااو،إيقاعهعقبمنهن

إلحه،الطلاقإضافةيصحفلا،للتطليقصالحبسببليسالتعحين

منهنبواحدةوقعفقداولأ،إيقاعهإلىاستندالطلاقاذفتعين

ثلاثة:هناوالاقوالولابد،

الشافعيقوذوهذاشاء،فيمنالمطلقةتعيينيملكأنهأحدها.

حنيفة.وابي

وافقه.ومنمالكقولوهذا،الجميغعليهتطلقانه:والتاني

وهواحمد،مذهبوهذا،بالقرعةالمطثقةيخرجأنه:والثاك

قالوبه؟الصحابةفيمخالفلهمايعرفولاعباسوابنعليئقول
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،الاقوالمنالصحيخوهووغيرهما،ثوروأبوالبصريالحسن

غيروالإرادةلهصالحغيراللفظكون-معالاربعطلاقفإن)ق/9013(

تقدموقد،سببهغيرم!للطلاقوإيقاع،للأصولمخالفث-لهمحناولة

فلاالقول!هذاوعلى،نعيدهفلافيهوماالقولهذاماخذعلىالكلام

:فنقول،والتعييناليقرعةقوليعلىالكلاموإنما،تعيجنولاقرعة

الصسألة،هذهفيأصحبهاالقولكانوإذا،اصحبالقرعةالقول

الكلاميتمبهمامقامانفهدان،اولىالمنيتمسألةفيبهافالقول

لهاثبتقدالقرعةانعليهفيدل:الاولالمقامفأما،الصسالةفي

واطيحب،العدلإلىاقربوهي-قذمناه-كماالشرعفياعتهبا!

احدلزملولاهاإذ،بالهوىوالميلالغرضتهمةعنوأبعد،للهلموب

،الانتفاعوتعطيلالتوقفوإما،والغرضبالميلالترجيخإما!الامرين

محاسنمنالقرعةفكانت،بهخفاءلاماالضررمنمنهماكلوفي

مصالحها.وعموموكمالهاالشريعةهذه

والقسمةالئصيبيعننهماوانتظارإبهامها،بعدالمطلقةتعيينواما

إليهبل،المكلفإلىذلكفليس،ظنةولاتهمةإليهاتتطرقلاالتي

جعلمنتعيينإليهيكونوأما،منهنواحدةفيابتداءالطلاقإنشاء

القدربهيأتيماإلىوموكولأ،مقدورهعنخارخاتعيحنهطريق

فكلا.=العبادعنالمغيبلمقسومالنصيبوئخرجه

أبهمهماتعيجنوأما،ابتداغالتعيينلهالعبدأن:المسألةوسر

.إياهالشارعلكهولاإليهيغرفلماولا

وباشرهإرادتهبهتعلقالابتدالي)1(التعيينأنبينهحا:والفرق

)ظ(.منساقطهاإلى("...واماابتداء،9:قولهمن)1(
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الابهامبعدالئعيينواما،بالسببوبمباشرتهبتعيينهفتعثن،الحكمبسبمب

تناولهعنقاصزاكانلسببو،بالسببيباشرهلملانه؛إليهيجعلفلم

معثناالخكسميوبعانبينمحثراكانوالمكلفمبهما،تناولهوإنما،معينا

.)1(.الشارعإلىتعييئهفيصرمبهفايوقعهاو،بتعجينهفيتعين

منفلائد،بالحشتركالمبهمفيتعلققدالحكمان:ذلكوسر

.افرادهمنفردفيالمشتركذلكيعين،الت!مةعنمئز؟حاكم

،-المعينةهيالقرعةفكانتالئ!مه،عنبمنز؟ليروالمكلف

اقتضاهبماتعلقبل،بمشركلحكميتعلقفلمابتداءعئنهإذاماو

عليه.الشارعفانفذه،وكرضهتعيينه

غورويعد-عنهمالله-!ضيلصحابةفقهدفةعلىيدفكممافهذا

4إبالمعيينج!ولمبالقرعةعباسوابنعليئافتىولهذا،مداركهم

خلافهما.صحابيعنيحفظولا

المكلف،تعيينعلى!اجحةالضورةهذهفيالفرعةانثبتواذا

الم!ميهمسالةفىبهاالقولانوهو،الئانيالمقامتقريربذلكتبين

فيهالحكمتعلققدمحلفيب()ق/903)2(عملتإذالانها؛اولى

عليهايصدقمنهنواحدةكلإذ؛الزوجاتإحدىوهو،بالمشترك

محلفيتعملفلأن-الوقوععمممنمأخذهووهذاحدها،انها

كانالأولفيالحكمفإن4اولىافرادهببعضفيهالحكمتعلق

فالقزعةهذاومعالحشترك،بالقدرلتعلقهدالافرلجميعصالخا

الثانيةفيلحكمو،بعينهبفردوخضتهاالصلاحيةهذهقطعت

...كان"!المكلفةقولهمن)1(

!!علحت9!ظ(:)ع)2(

)ق(.منساقطهعاكاإلى
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جهلاولحا،القرعةمنعلمهفاستفيدخهللكنه،بعينهبفر؟تعلقإنما

وليسا،اكالمعدومالشريعهفيالمطلقالمجهولإذ؛كالمعدومصار

بالعرعة.إلاموجودا)ظ/1216(اعتبارهإل!طرلقلنا

تعئنفلأن،المعئنغيرمنالمشتركالحقالقرعةقطعتفاذا

حرى.وأولىبهاإلاتعيحنهإلىلاسبيلمجهولأ

واوسغ،الحبهمتعيينمنأيسرالمجهولإخراجا:قلتشنتوإن

اإذاولاسيمابعد،مع!نةحقيقةلهتثبتلمالحتهملاذ؛مانعاواقلطريفا،

لفردالتعيينثبوتفلحسواحدا،اقتضاءإتقتضيهافرادبينمشتركاكاذ

ا،خهلتثماولأحقيقةلهثبتتقدوالمجهوذ،لغيرهئبوتهمناولى

فانهااامكنت،علامةوايوجد،دليليعليهاالدلالةفيفيكفي

دليلااليسالمهم)1(وتعينلانيتها،علةلاوجودهاعلىودليلعلامة

لتعييناالقرعةصلحتفإذا،وثبوتهلآنيتهكالعلةهوبلخضا

لاونحن.الاولىبطريقالمجهولعلىللذلالةتصلحفلأن؟الفبهم

فىالحكممتعلقهوبهاالحخرجتجعلالقرعةان-عاقلولا-ندعي

الحكممتعلقبهاالحخرجتجعلالقرعةإذ:نقولبلالأمر،-نفس

علماللهيكللفولم،المكلفعليهيقدرماغايةوهووشركا،ظاهزا

علىتزيالاعندناالقرعةبلالأمر،نفسأفيماموأفقةولاالغيب

.النزاعلفصلطرقطهيالتيالظاهرةاتوالاماراو[لنكولالينة

11فصل)3،

ليس!انهيعلمانفينبغي:الشكقاعدةوهي:الثالثةالقاعدةوأما

الرسم.محتملةالنسخوبفية)ق(،فيكذا)1(

-"ةئلفا!:(ق)(2)
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للحكلفالشكيعرضوإنحا؟البتةفيهمشكولثشيءالشريعةفي

بالنسبةفيهامشكوكاالحسألةفتصير،عندهفصساعداأمارتينلتعارمز

اخر،وقتفيلهاولغيرهظنيهتكونوربما،عندهشكيةفهي،إليه

قطعيةأوظنيةأوشكتةالصسألةفكون،اخرينعندقطعيةوتكون

حكمإلىإضافتهاعندلهايعرضامرهوبلىلها،ثابتاوصفالبس

:نوعانالحسائلفيالواقعفالشكهذاعرفوإذا،المكلف

سؤرفيكقولهم،والاماراتالأدلةتعارضسببهشذاح!هما:

أ()ق/031السكفهذا،ويحيممبهفححوضافيهمشكولثوالحمارالبغل

يقاوملاالنجاسةدليلكاذوإن)1(،والنجاسةالطهارةدلييلتعارض

وغاية،دليلسؤرهماتنجيسعلىيقملمفانهالطهارة،دليل

رجصن")7(،"إفها:الأهليةالحمرفيع!النبيقوللذلكبهاحتجما

عننهاهمإنحالأنه؛فيهدليللاوهذا،النجسهو؟والرجس

تعمللاميتةلحومها)3(أذريبولارجص!،"إنها:وداللحومها،

فينجسةتكوذأنيلزماينمنولكنرجص!،فهيفيها،الذكاة

المسألة.موضعهذاوليسنج!ا؟سمرهايكونخىحياتها

إلىسنةالخمسينبينالمراهتراهالذيللدمقولهمهذا:وم!

لتعارضالصومفرضوتقضيوتصليفتصوم،فيهمسكوكإنه:الستين

)4(معارضولاحيف!،انهالصحيخكانوإنوالفساد،الصحهدليلي

.إاالصحابةعن"الطاهر)ظ(:)1(

من).؟91(رقمومسلموكيرها،و)8941()1992(رقمالخاريأخرجه)2(

-.عنهاللهرضي-مالكبنان!حديث

"سحومها".)ظ(:)3(

"."تعارضظ(:و)ق)4(
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،معقولولاإجماعولاسنةولاكتابعنلاصلأحيضحاكونهلدليل

الخمثيل.والمقصود،فيهمشكوكاهذافليمس

اسباباششباهبسببللمكلفالعارضالشك:الثانيالقسم

لقاطعبالسببمعرفتهلعدماو،وذهولهلنسيانهوخفائهاعليهالحكم

المقصودوهو،والأفعالالاعياذفيكثحؤاواقعالقسمفهذا،للشك

أنواعه.تضبطالحيالقاعدةبذكر

استصحبهاالشكقبلحاليهللمشكولثكانإنإأنه:فيهوالضابط

مسائله.ضابطهذاعنها،ا،نتقاليتمقنحتىعليهاوبنىالمكلف

علىبنىلا؟امنجاسةاصابتههلالحاءفيشكإذا:ذلكفحن

الطها!ة.يقين

01النجاسةيقينعلىبنىلا؟أمزالتهلشكلمنجالستهتيقنولو

.الحدثيقينعلىبنىلا؟أمتوضأهلسكثمأحدثإذا:الحالئة

المسألةوفروع.الطها!ةيقينعلىبنىالحدثفيوشكتوضأولو

+االأصلهذاعلىمبخية

االفطر،لهيجرلمالئممسغروبفيالصائمشكإذا:الرأبعة

لمأكلولو،الأكللهجا!الفجرطلوعفيشكولوافطر،اكلولو

ا.يفطر

علىبخىمثفردوهواربعاوثلائاصلىهلشكلو:الخامسة

ظثه؛غالبفعلىإماماكانوإن،ذمتهفيالصلاةبقاءالأصلإذ،اليقين

علىاالمأمومتنبيهطهودهناالأصلعادضفقد،ينبههالماموملأن

الاصل!لأنهمطلفا؛اليقينعلىيبنى:ومالكالشافعيوقال.الضواب

12لا8



كانهلفشكماءفيفوقعصيدارمىإذاةالسادسةب()ظ/316

فيشكوقد،تحريحهالاصلىلأن؟يأكلهلمبالماء؟اوبالجرحموته

أصادبرـكيحيدرولمخركلائاكلئهخالطلووكذلك.المبيحالسبب

غيرفيالحلشروطب،)ق/031يتيقنلملأنهياكلة؛لمغيرهأو

علىذ3ولمكلبكعلىسميتإنما"إنك:!ج!النبيقالكما،كلبه

!:)1(
+"عيره

وأحصيابسنرمىوسبغاأوسئاطافهلشكإذا:السابعة

اليقين.علىبنىسبغا)2"

يقينلزمهلا؟امجنبوهوبدنةالماءعمهلشذإذا:الـامنة

وسواشا.ذلكيكنلمماتعمجمه

واطاهزهوهلوشكلبيااوجديداثوئاالثمترىإذا:التاسعة

غسله.يلزمهولم،الطهارةعلىالامربنىنجح!؟

يبححساأنعليهيجبلمهو؟مايدرولمبللأصابهإذا:العاشرة

الصحيح،علىإجابتهتجبلمسألهولو،بهأصابهمنيسألولا،عنه

سعحهاعليهيجبلمبالنها!أوبالليل!طوبةذيلهأصابلوهذاوعلى

يقينه.بموجبعملتيقنهافإذاتعرفها،ولا

وأصلاةمن-وجل-عزدتهحقعليهكانإذا:عشرةالحادية

الإتيانلزمهلا؟امبهاتىهلوشك،صياماوعحقاوكفارةاوزكاة

)1(

،3(

حاتمبنعديحديثمن)9291(رقمومسلم)175(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-

)ع،.منسقطتسعا"أوحصياتسترم!"أو
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لماومالهلهفيحلفوروثهماتهلشكإذا؟عشرةالثانية

ا.موتهيتيقىحتىالماللهيحللميمت؟

يحكململا؟امعدلهوهلالشاهدفيشكإذا:عشرةالثالثة

الاصل:قالمنوقول،العدالةعدمالنامنفيالعالبلأن؟بشهادته

الاصل1"متجدد!مطارئةالعدالةبل،مستدرككلامالعدالةالنامنفي

و[لإنسان،وظلصهالإنسانجهلمستندهالعدالةخلاففإناعدمها،

جما!وهما،والعدلبالعلميكملفالمؤمنظلوفا،جهولأخلق

ولاالعدالةالنالسفيالأصلفلا،الاصلعلىبقيوغيرهالخير،

الغالب.

اليقينعلىبنىأربغا؟اوثلاثاصلىهلسكإذا:عشرةالرابعة

موضعين-هذاعنواستثنى،فيهالصشكوكوالغى

إليه،يلتفتفلاالصلاةم!الفراغبعدالشكيقعاناحدهما:

ظنه.غالبعلىفيبنيإمافايكونأن:الثاني

بعدالعبادةفيالسكقاعدةعلىمبنيفهو؟الأولالموضعفأما

الحقهافصن.خلافالوضوءوفيشيئا،يؤثرلافإنهمنها،الفراغ

بقاءإلىنظرومن،منهبالفراغانقضىقدانهإلىنظرالقاعدةبهذه

العبادةفيبالشكالحقه،بهالمقصوديفعللموانه،وعملهحكحه

منها.والفراغانقظاعهااقي

والرجوعالشكقطعلظهوراستثنيفانما؛الثانيالموضعواما

علىدليلوإقرارهمفسكوتهمله،المأمومينبتنبحهالصوابإلى

تخجد"."حادثة:)ظ(()1
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علىيبضيأنهالشافعيومذهباححد،مذهبظاهرهذا،الصواب

ومذهب.غيرهقولإلىيلتفتولامنفرذااوكانإمافامطلفااليمين

بالشك،مسـنكخا)1"بكونانإلااليمينعلىيبنيانه)ق/1311(مالك

علىبضىعنهيلهىانئمكنهلمفإن،عنهويلهىإليهيلتفتلافإنه

اولفىذلكلهعرضإنانهحنيفةبيومذهب،خواطرهاول)2(

اليمن.علىبضىبعدهافيمالهعرضواناعادها،صلاته

يصللملا؟اوالصلاةوقتدخلهلشكإذا:عشرةالخامسة

الوقت،فيصلىانهبانثمالشكمعصلىفإن،دخولهيتيقنحتى

وامحدلثهوهليشكوهوصلىإذاهذاوعلى،صلاتهيعيد:قالوافقد

صلىإذاوكذلكايضصا،يعيدهافانهمتطهؤا،كانانهتيقنثممتطهر،

القبلة.جهةانهالهتبينثمغيرها،اوالقبلةهيهلوشكبهطإلى

فيهفصلى،والمكانوالمدنالثوبطهارةفيشكإذاكذلكولا

آخزا؟تيقنهوقدالطهارةهناالأصللأنطاهزا؛كانذلكانتيقنثم

لأن؟ول1،4المسسائلبخلافيؤلرلاواليقينالأصلبينالسكفتوسط

عليهيوجباصلإلىمستندفيهافالشك)3(الشروطعدمفيهاالأصل

به.ياتلمحكفا

التمرقةهوذلكفيالفقهوقواعدالشرعاصوذتقتضيهوالذي

ين!سبلمإذاالاعادةعليهيجثلافالمعذوروالقادر؟المعذوربين

فهو،واصاباجتهادهإليهاداهمافعلوقد)ظ/217((،تفريطإلى

المصيب.كالمجت!د

مغلوئا.:يا(1)

لما.انزللا:(وظوأع1(1/552):لاالجليلمواهب9فيلماالموافقوهو()قفيكذا(2)

!."الشك:والمطبوعات،النسخفىكذا)3(
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يظنهكلشهزافصامجهدهوفعلالاسيرتحرىفإذاهذا؛وعلى

شاكاكونهمعاجزاه،بعدهمااورمقماذفبان،فيهيشكوهورمضان

فـه.

فيالصلاةتعجيلإلىمحتاخامعذوراأكانإذاالمصليوكذلك

وا،الوقوفولاالوقتفي4النزويمكقلأ!لمصفيرإماوقخها؟أول

الوقتدتحرىالاعذار،مندلكلغيراوفيه،عليهيغصىلموضي

تجبلم،الوقتفيالصلاةأوقعأنهلهاتبينثم،شكهمعفيهوصلى

وافقلوأنهالأسيرمسألةفيالدليلعليهيقومالذيبل،الاعادةعليه

مقدور"فعللانه؛الشافعيقولوهوالإعادةعليهتجبلمشعباذ

لن،وإرمضانمشهريظنهوالواجبعلىمثملهصحوومأموربرـ،

والعاجز.المتمكنالقادرعلىاجبالوابينوالفرق1(،يكنا

قبلصلاهاأنهبانإذاالصلاةمسألةفيتقولونفما:قيلفإذ

.؟الوقت

كيرفيلايقاسهقابلالصومانالمسألخين:بينالفرق:قيل

هؤلاءفإذوالح!لى،والموضعوالمسافركالمويض!للعذر،الوقت

ولم،لمصلحتهمنظراآخرزمنإلىونقلهالصومتأخيرلهميسوغ

البثة!وقتهاعنالصلاةتاخيرمنهملأحديسوغ

منوالمحطوروالمريض!للمسا!رتاخيرهاسوعفقد:قيلفإن

.الأخرى1وقتإلىاحدهماوقت

جعلوإنماوقت،إلىوقتمنبخأخيرليس:قيلب()ق/311

،."،و*ظ(1"بطه)ع(:"يمكنه)1(
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فيللصلاةم!لفهوواحدا،وقتاالمعذورحقفيالعبادتينوقتالشارع

الأعذار،اهلإلىبالنسبةلهاوقئاالشارعجعلهالذيالشرعيوفتها

حينشذ؟الصلاةيص!ليفإنهوذكر،استيقظإذا)1(والناسيكال!نائمفهو

إلىبالنسبةوقئايكنلموإنإليهما،بالنسبةوقتها)2"ذلكلكون

اعلم.والله،المسألمينفيقولينللشافعيانعلى،المستيقظالذاكر

فصل)3(

وبيناللهبينالعالمإن:قالالمنكدربنمحمدعن،ع!جنةابن

)؟(.بينهميدخلكيففليخظر،خلقه

الانبياء")مجالسإلىينظرأنأرادمن:عبداللهبنسهلوقال

تقولايثنفلاذيا:ف!قولالرجليجيءالعلماء،مجالسإلىفلينظر

وهذا،امراتهطلقت:ف!قولوكذا،بكذاامراتهعلىحلفرجلفي

ذلكأ6(.لهمفاعرفواالأنبياء،مقام

الأنصا!منوممةعشريناد!كت:ليلىابيبنعبدالرحمنقال

إلىهذافيردهاالمسألةعنأحدهميسأل!اللهرسولاصحابمن

دوإلاأحدمنمنهمما،الاولإلىترجعحنىهذا،إلىوهذاهذا،

الفخبا.كفاهأخاهأن

)1(

،2(

)3(

)؟(

)6(

.ا"هيالسا":()ق

)ظ(.منساقطهناإلىدا...بالنحجة"لها:قولهمن

لى:والحستفتيالمفتن"أدبكحابم!المضفانخقاهالفصلوهذا"فوالدإ،)ق(:

.الصلاحلاب!85(-لأ1ص/)

ص/38؟(.)":السننإلى"المدخلفياليهقياخرجه

بعدها.ماوكذا("محاسنظ(:و)ع

66(.)4/":الصفوة"صفةإنظر:
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ا.مجنوذفهويستفتونهماكلىفيالناسأفتىمن؟!عودابنوقال

)1(،نحوهعباسابنوع!

علىوردتلوالصسألةفيليفتنأحدكمإن:الاسديحصينوقال

أ2(.مثلهوالمئمعبيالحسنوعنبدر،اهللهالجمعالخطاببنعمر

عبداللهسمعت:يقولالصفارعبداللهأباسمعت:الحاكموقال

:يقول،الشافعيسمعت:يقولابي،سمعت:لقولاحمد،ابن

إذا:يقولعجلانبنمحمدسمعث:يقولأنس،1بنمالكسمعت

مقاتفه)3(.أصيتأدريلاالعالماخطأ

)؟".عباسابنعنبنحوهذلكوروي

فسالهارجلجاءهأنهمحمد،بنالقا!سمعن"،1عحر)ابووذكر

دفعنتإنى:يقولالرجلفجعل،أحسنهلا؟القاسمفقالشيء،عن

اوكثرةلحيتنطولإلىتنطرلا:القا!سمافقال،غيركأعرفلاإليك

ا:جنجهإلىجالسقريشمنشيخفقال،احسنهلاوالله،حوليالناس

فقالا،الوممنك)6"أنبلجلسيىفيرأيتمافواللهالزمهااخيابنيا

اعلم.لابمااتكلمانمنإليأحثلسانييقطعلانوالله:القاسم

1125(-110112/العلم!ةبيان"جامعفيعدالبرابنأحرجهاالآثا!هذه)1(

01وكيره

434(.أصى/)الحدخل"ةفيالجيهقيأخرجه)2(

)ص/436(.:""الحدخلفياليهقياخرجه)3(

هـ84(.)21/عدالبر:ابنأخرجه)4(

837(.)2/:""الجامعفي)5(

01أمك"امثل:)ع()6(
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عحرابووذكر

علما".أقفهمالفتيا

)1(صس!كاص
علىالناس"اجسر:وسحنونعيينةابنعن

يج!بأنقبلمنفينبغيمسألهفيأجابمن:يقولمالكوكان

فيخلاصهيكونوكيفلنار،أوالجئةعلىنفسهيعوضانفيها

.الآخرة

خفيفةمسألةإنها:لهفقيل،ادريلا؟فقالمسالةعنوشمل

المخفيف!،سي!العلمفيليس:وقالفغضب)ق/1312(،سهلة

*تج*<ثقلاقؤلاعلتلثب()ظ/217>إناسنلقى:ثناؤهجلقولهتسحع

القيامة.يومعنهيسألماوخاضةثقيلكلهفالعذمه[:]المزمل

ولاالمسائلعليهمتصعبع!ي!اللهرسولاصحابكاذ:وقال

منرزقوامامع)2(،اصحابهراييأخذحتىمسالةفياحدهميجيب

والذنوبالخطاياغطتالذينبنافكيف،الطهارةميعوالتوفيقالسداد

.قلوبنا؟!

سيءعنيسألهمالكإلىرجلجاء:مهديبنعبدالرجمنوقال

الترددطالوقد،الخروجأريدإنيعبداللهابايا:فقال،يجيبهماأيافا

إنيهذا،يااللهشاءما:وقال،رأسهرفعثمطويلأ،فأطرق،إلك

315".هذمسألتكاحسنولستالخير،فيهاحتسسبفيمااتكلمإنحا

يرحمكتجيعبالا:لهفقيل،فسكتمسالةعنالشافعيوسئل

.الجوابفياوسكوتيفيالفنرأدريحتى:فقالالله!ه!

)2(

)3(

.(5211-4211)2/:""الجامعفب

)خه".ظ(:و)ع

)ص/437(."الصدخل"ةفىالبيهقياخرجه
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إلااشيئئا،يقوذولافتيا،يفتييكادلاالفسيببنسعيدوكان

11مني)1".وسلمسلمنياللهم.قال

منمنهوأشقى،بدنياهاخوتهباعمنالنامناشقى:سحنونوقاك

الرجليأتيه،المفتيفوجدتهفيهففكوت:قال،غيرهبدنيااخرتهباع

فيذهب،علحكشيكالا:لهفيقول،ورقيقهامواتهفيحنثقد

ا.هذا)2"بدنيادينهالمفتيباعوقدورقيقهبامراته!يستمتعالحان!

ثلاثةإليهيترذدفأقام،مسالةعنفسالهشحنوذإلىرجلوجاء

اصنع؟وما:لهفقال؟ايامثلاثةاليوماللهأصلحكمسألخي:فقالايام

وانت:فقال،ذلكفيمتحيروانا،اقاويلوفيهـا،معضلة)3(مسألة

لي!س،اخيابنياهيهات:سحنونفقال!معضلةلكلاللهاصلحك

اصبرتإذ.اعرفلامااكثرماللنار،ودميلحميأبذلهذابقولك

فامضكيريإل!تمضياناردتوان،بحسألتكتئقلبأذرجوت

أستفتيفلاإلحكجئتإنما:فقال،ساعةفيمسألكفيتجاب

ذلك.بعدأجابهثمفاصبر،:فال،غيرك

اصحابكمناحاعنهاسثللو،المسالةعنتسألإنك:لهوقيل

مناشدبالصوابالجوابفحخةإذ:فقالفيها،فتتوقففيهـالأجاب

.المالفخخة

ا،إليهاوسابق،الفتوىعلىحرصمنقلالعلماء:بعضوقال

كارفاكانداذا،اموهفيواضطوب،توفيقهقلإلاعليها،وثاب!

)1(

)2(

)3<

.(؟93)ص/:نفسهالصصدر

66(.)12/+"السير"فيبنحوه

."...مألخكبمسألخك؟أصغع"ما)ظ(:
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فيهبالأمريحيلانوقدرعنه،ماوجدمندوحةلهمختارغحرلذلك

وفتاويهجوابهفيوالصلاحاكئر،اللهمنلهالمعونةكانت،غيرهعلى

أغلب.

ناباهلفلي!يسأذاذأبب(أق/312من:الحافيب!روقال

.يسأل

علىدخلانهرجلانجرني:قالطمالكعنعحر)1(،ابووذكر

و[رتاع؟عليكدخلتامصيبةيبكيكما:فقال،يبكيفوجدهربيعة

الإسلامديوظهر،لهعلملامناستثتيولكنلا،:فقال،لبكائه

عظيم.امو

.السراقمنأ2(بالسجناحقههنايفتيمنولبعض:ربيعةقال

يغ-3

)11

)21

.(25221/):(ا"الجامعفي

.""بالحبس:(!ظ

*لمجم
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لاحمد)1(الكوسجمنصوربنإسحاقمسائلومن

أقالقوم،ذلكفعلقد:قالالمسجد؟فيالرجليـوضأ:قلت

فيه)2".يستئجلمماحسنهو:إسحادتى

31"01تشمتهلا:قال؟الجمعةيومالرجلعطسإذا:قلت

تقاتل.لاولىوإذا،فقاتلهمقبلأكاناذا:قال؟الفصئقاتل:قلت

قاتله.وإلاابىفإنثلائا،الإقبالفيويناساه،قالكماإسحاققال

القطععنهازلتإذايكتمهاالذي:قال؟المكتومةالضالة:قلت

مسنونة.سحنة:قالكماإسحاققالأ،عليهمحلهافغرامة

محلهامهرلها؟قال،افتفصبيةصبيئعنسفيانسئل:قلت

إسحادتى!ال،الثالثبلغإذاعاقلتهعلىايكوناحمد:قال،مالهفي

ماله.في.سفيانقالكما

)4،سمصرو.

فىليلىابيابنعحربنيوس!استفتىا:سفيانقال:قلت

عاقلتهاعلىبللااحمد:قال،مالهفيمثلهامهرلها:فقال،هذه

ليلى.أبيابنقالكما،إسحاققالي،الثلثبلغإذا

وامهرا،فسماه،البكارةارش-اعلم-واللهارادكانه:قلت

افإذاعليها،جنايتهمجرىتجرجممامنهالمنفعةاهذهاستيفاءإن:يقال

)1(

)2(

،3(

)4(

الجملة.هذهمنبدلا)مسألة")ق،:

"يستقيح".)ق(:

رقمعدالله!ائلفيوهكذا،"إشمق:"!المسائلفياوالذي4بالأصولكذا

ا.الخطةيسمعلمإذاالتشميتبانلتصريحوفيها19(،)11/:ءهانىوابن)585(

.العراقعلىعدالملكبنهشامعامل
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يجريالوطءاذ!يبولا،جنايتهيحملمنعلىكانمالاأوجبت

وجناية،عقوبةاوعفومنفيهلابدإذا()ظ/4218الجنايةمجرى

علىجنايةوهذه،عاقلتهعلىوالمنافعوالأعضاءالنفوسعلىالصبي

رأولم،ألاحتماليناصوبوهذا،عاقلتهعلىفتكونالصبيةمنفعة

وجهه.ولاالنص!لهذا)1(تعرضوااصحابنا

إسحا!اقالالطير،فييقطعلا:قالالطير؟فيايقطع:قلت

.قالكما

خلافوهو،فصادهقفصهمنتفلتإذاالطيريهارادلعله:قلت

الحرز،فييثبتولاأليدعليهتستقرلاالطير:يقالإذ،كلامهظاهر

هذينمنواجود،كالحماموالمجيءالخروجاعتادإذاولاسيما

حخىعنهالقفصفتحمنبمنزلةفهوأخذهإذا؟يقالانالحأخذين

واحد،الحالينفيعليهصاحبهملكفإنالهواء،منصادهثمذهب

ولو،يقطعلمفأخذهإنسافيدارإلىجاء.لمقفصهمنتفلبلووهو

منه،واخذهقفصهفتحإذافكذلك،يقطعلمالهواءمنصاده

فساديخفىولا،المحلوكغيرالطيرعلىالنصنهذاتأولوالقاضي

يوسفأبيقولإلىذهبأحمدأن:فيهعنديوالذي،التأويلهذا

اعلم.والله،ذلكفي

احسمد:قالعليها؟وقعثمجاريتةزوجرجل:قلتأ()!/313

محصن.غيراوكانمحصئاالحد،اضربهولكنعنهفأدراالرجماما

عمر.قالكحانكالامئةئجلد:قالكماإسحاققال

عنهسقطلمااو،مئةبهوبلغحدا،التعزيرسمىلعله:قلت

هذا".الصثل1)ق(:()1

9128



المحصن.غيرالزانيحدحذهالرجم

مثلك،ليلدفلانكانما:لرجلقالرجلع!سفيانلصئلةقلت

الحد.فيهتعريفسديدهو:احمدفقال.سيئاهذافيرىما:قال

منزنااكثوانت)أ":لرجلقالرجلعنسفيانشئل:قلت

ناارىبحناالحدأرىما:قالالزنا،فيفلانضربوقدفلاذ،

01قالكماإسحاققالالحذ.يضربتعريفه!هذا:احصدقالط،يعزر

ريب،بلاالصوابوهو،بالتعريضالحدوجوبعلىنصفقد

عمر)2".عندايتوهو،الحصريحم!واوجعانكىفإنه

،شاةفليذبحعندهمايقمولمالجحرتينرمى:سفيالنقال:قلت

أللهإلىاويمرل!شيئا،عليهاعلملا:أحمدقال،بصاعلجخصدقأو

احمد.قالكماإسحاققال.اساءوقدشاءبماتعالى

شيءكل:قال؟والربعالثلثعلىالثوبإليهيدفعالحائك:قلت

فيهيعملالرجلإلىيدفعشميءوكل،والدابةوالدارالغزلهذا،من

قال)4(.كماإسحاق!قالخيبر)3(،قصةفعلى،والربعالحيهثعلى

إذا:قال؟إذنهمبغيراو،بإذنهمقوم(حق)فيبنىمن:لمحلب

)2(

)3(

)4(

،5(

)ظ(.منساقطهناإلى."ا..!ثلك"ليد:قولهمن

005،.)!/"المصخف(ا؟فيشججةأبىابنأخرجه

ا.زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهلعاكل!النبيأذ؟وهي

عمرابنحديثمن)1551(رقمومسطم)2328(،رقمالمخاريأخرجه

.-عخهحااللهرضي-

.()801رقم!الكوسج!مسائلانظر

،فناء!.:"("ظفي
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واح!ثأيناؤهقلعأإذنهميغيركانواذا،نققفعليهمفلهبإذنهمكاذ

يقلعولاالنفقةيعطيهأنإليئأحبهنابهينحفغالبناءكاذإذاإلي

سواء)1(.قالكما:إسحاققال،بشاءه

انفققددجليدفيفوجدهاعجف!)2(لهبعيرضلرجل:قلت

قال؟يأخذهالطهذاامرمن،يأخذهبعيرههو:قالسمن؟حتىعل!ه

وسقاءها")3(.حذ[ءهامعهاقإن"دعها:ع!يالهالنجي

إلىليردهعليهفأنفقمضيعةدارفيأةدهكاذإذا:إسحا!قال

ذلك)؟(.لهكانالنفقهويأخذالأول

إذنهبغيرواجئاغيرهعنادىفيمنقاعدةههذايناقصنولا:قلت

عنالشارعنهاهحيثالبعير،بأخذمتعاهذالأذعل!ه؛يرجعانه

اعلم.تعالىوالله،ةده

)1(

)2(

)3(

)4(

*ص!ءل!

)113(.!قمالكوسج!مسائل9

ضعيف.ةأكب

خالدبنزيدحديثمن)1722(!قمومسلم)19(،رقمالجخاريأخصجه

الجهني.

)911،.رقمإ:الكوسج!مسائل
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الثالثالمجلدموضوعاتفهرس

إلى.(..وخصهتضزعارئبهمادعو>:وجلعزقولهفي:فصل-

نوعيادابعلىواشتحالهماؤص*(المخسنينخمتقرسه>:قوله

00000000000000000000000835-والمسألةالعبادة-الدعاء

00000000853ا!هبم(المعتديت>أتمرلايحث:تعالىفولهفي:!صل-

00856إضلخها<بعدآلأرضولاتقسدواف>:تعالىثولهفي:فصل-

0000000000000857صفاوطصعأ<دكو>و:لعالىقولهفي:-فصل

"0.06<المنسنينخمفقربسبللهرحم!نب>)ن:تعالىقولهفي:فصل-

>قرسب(:بموله-مؤثة-وهيالرحمةعنالانجا!في:-فصل

0000862!..............مسلكاعشراثناوفيهمذكر،وهو

00000000000000000000000000000863+-.الأولالمسلك-

0000000867+.......00000000!........الئانيالحسلك-

.ـ871.......ء......................الحالثالحسلك-

000000000000000000000000000874!.-..الرابعالمسلك-

00000000000000987.ـ0.....ء......0.الخامسالحسلك-

00000000000881-!.................السادسالحسلك-

83"000000000!....................-السابعالمسلك-

83"000.000000000.000.00000000000.00الثامر-الحسلك

00000000000000000000000884!.......التاسع-الحسلك

4"000000.00000000000.0.0000008+...العاشرالحسلك-

5"8-....00000.0.،00000000000.!عشرالحاديالمسلك-

85"000000000،0!.................عشرالانيالمسلك-

0000988ذلكوتفصيل،جملةدعالىمفردإلىالمبحداتقسيم:فائدة-

0398خبرانفسههووليس؟الخبرموعواقعاكانإذاالخبرحكم:فصل-

3912



معهكانأوقبلهماعلىاعتمدإذاوجهانالفاعلاسمفي.فصل-

.............-.!مرفوعاسموبعدللفعلممخض!ةقرينة

ليس،الجثثعنخباراتكوذلاالرمانظروف:قولهم.-فصل

................................إطلاقهعلى

لمأمءأندرتهغسوآ"علتهضكفو!االذجمتإذ>وجلعزقوله.فصل-

+:صصدد.ءصم!
.001إعرابهأشكلمماالاياتمنونحوهاأ(أمض؟لايومنونلنذر!

......................السابقةالايةإعرابفي:فصل-

......محض؟اخبرانهامع،الآيةفيالاستفهامبالما:فصل-

..مستقيمدليلعليهاليسنهو،الثمانيةواوعلىالكلام:فصل-

....متصلضميربهااتصلإذا"لولا("فيالنحاةمذاهب:فصعل-ا

.!..........؟مخرجهو7شىعايمنالمستئنىفي:-فصل

عطف؟اوبدلهوفهل،قبلهلماتابعاجعلإذاالمستثخى:-فصل

............0000001000100000000ذلكوتفصيل

!الأ!ضألسحؤتقمنيغلملاقاع>:تعالىقولهفيالاستثناء:فصل-

صحسيرص-

..،!+!.0000000000000000عليهوالكلام(ألمحهإلاالغحع

..........أمثلةوذكر.ومحناهالمنقطعالال!تثخاءفي:فصل-

................................:الأولالمحال-

......-.....!...................:الثانيالمحال-

...............!-!..............:الثاكالمخال-

..."........-................!..:الرابعالمثال-

..................+.؟..........:الخامسالمحال-

..-.........00000000.0.00000001:السادحرالمحال-

..................!-.ع0000000001:السابع-المثال

....!!.....0000000000000000.000-:الثامنالمحال-

......................!.........:التاسعالمحعال-

.....................00000000001:العاشرالمحال-
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009

هـ29

509
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119
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029
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39

39

39

39
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49

49
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0000000000469-.................عشرةالحاديالمثال

49لأ.........00000500000000000005:عشرالثانيالحثال

49لأ.....................!......:عشرالثاكالحثال

"49.............................:عشرالرابعالحثال

9؟000009.-..!.-.!.ء.!!-.......:عشرالخاصالمثال

000000000059!..001-.-.........:عشرالسادسالمثال

00000559-الله-رحمهيعلىأبىالقاضيخطمنمنقولةشتىفوائد

010000000000000000000000559الاستسقاءصلاةفي:فائدة

000000000000000000559!..+....الخوفصلاهفي:فائده

0569الشمسطلوعإدتأخروالدوابعلىالخوفصلاةفي:فائدة

59لأ......الصلاةقيمتثمفرضصلاةفيدخلرجلفي:فائدة

ئمفحصلي،صلوا،قديطنهمالمسجددخلرجلفي:فائدة

00000000000000000000000000/0000579الصلاةاقيمت

00000000000000959الصلاةوأقيحتوضعإذاالعشاءفيتفا!تدة

000000000000619المامومونيقوممتيالصلاةأقيمتإذا:فائدة

000000000000000000000619للمؤدنأالاماانتظارفي:فائدة

000629!.....00000000000!.نعليهالمصلييضعين:فائدة

000639؟الإمامخلفمنالصبيأوالجاهلىالرجليؤخرهل:فائدة

00000000000000000649المسجدفيالمكالنتوطينفي:فائدة

69؟..؟الفريضةفيالغلاميؤموهل،إمامهمنالمأمومموقففى:فائدة

00000000000000659الصبيمصافةمنالبالغمنععلةفي:فائدة

69لأ...........-..جماعةكانواإذاالجحاعةموقففي:فائدة

الإماموبينبينهمكاذأوعلو،علىالمأمومي!صلاةفي.فائدة

00000000000000000000000000689حائطاوطريقونهر

منالتزقيركعأنأرادفلما،الصففيمكفوفرجلفي:فائدة

لأ00000000000.00009يعيد؟هل،وحدهوبقياخربصفمعه
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لأ000039السجودإلىوالانحدا!القيامفيالقدمينوضعفيتفائدة-

000000000000000759الاصابعونثرالتكبير،فياليدينرفعفي-

الألأ9.البعةالمواضععدافيمااليديندفعفيأحمدقولاختلاف:فائدة-

000000000000000000008119+1ءاليدعلىاليدوضعصفة-في

000000/000000000010081119فيهوالاختلاف،الوضعموضعفي-

00000000000000000000000000839الصلاةفيالالخفاتفي-

00000839!......000000000000000.01الصلاةفيالافتتاح-

6"000000000000001000000000009الصلاةفيبامين-الجهر

00000869!........الصلاةاولالفاتحةيقرألمفيمنالاختلاف-

00000000000889-.+الطهادةوتركهالقراءةالامامتركليئالفرق-

9"9!............!.!...الفاتحةبغيرالصلاةفيقولهاختلف-

علىالتأليفالفرائفعلىفيالقرآناقراءةفيأحمدقول-احعتلف

00000000989-.-....-....-..........الددسسج!ل

000000000000000000000001099الصلاةفيالقراءةفي-مسائل

03199حفصلأبىالصيامكتابمنانتقيته:قالمماالقاضيخطومن-

لاحكماكتابمنانتقاهأنهذكرمما-أيضا-القاضيخط-ومن

499أ.......البرمكيحفصابيجحعولدهما("مالفيالوالدين

0000000000499!..!.!............ابنهجاديةالأب-عق

000000000000000000000000699ابنتهصداقالابقبفه!إذا-

بعينهاالابنووجدهوماسع،ابنهمالمنالابأحعذهف!ماالاختلاف-

"000000000.0000000000000000000000199؟يأخذههل

899!................علمهبغيرابنهامالفيالأمتصرففي-

00001999!-.+اامهأوابنهاوابيهجا!يةعلىيقعالرجلفي-كلامه

010001ة..............يشتريهاأنفادادجاديةلابنهوهبإذا-

011001!..............-بعضدونالاولادلبعضالهبة-حكم
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00000000000030روايتانيرد؟فهليسو،ولمماتإذا:فائدة-

000040-أيضا-حفصلأبي"الملل!أحكامكتابمنانتقاهومما-

00000000000000060البرمكيحفصأبىخطمنانتقاهومما-

00000001!...........ء....يضحا--القاضيخطومن-

00000000000000000000011تعاليقهمن-أيضا-خطهوم!-

0100000000/11-.....................القبرعذاب-

000000000000000000000000000000021المحثرأرض-

00000000000021-.ء!..؟ونهيوامرتكليفدارالاخرةهل-

0000031!...............وليلماوأنامؤمن"أنا:قولفي-

15-000000/1401حرامبعضهأومالهكلكانمنالصعاملةفي-

الإمامعنالقرانمنآياتتف!سيرفيهجزءمنالقاضيخط-ومن

43-0001501!......................+..أحمد

000000000000000053وفتاويهعقيلابنكلاممنشتىفوائد-

00053السياساتوأنواع،بالفراسةيحكمحاكمعنوجوايهسؤال-

00000000004ونجاسقالمنيطهارةفيفقيهينبينماظرةذكر-

00000025عادةاستحالتهالعقليعلمبأمرالطلاقعلقإذا:فائدة-

غنىلاالذيالجامععمارةإلىخربوقفنقليجوزهل:حادثة-

0100000000000000000000000000000045عخهللقرية

055"وأعادهكلمتكلاطالق"أنت:لامراتهقالرجلفي:حادثة-

اشثئكلوعدئه،>قل:بقولهالبيتلاهلالوصيةعليالاسضدلال:فائدة-

000000065!.....ذلكعنوالجوابألقرك<قةاتصوإلاأتجرا

ممنوالتعجب،الاحكاملاثاتطريقاوكونهاالقرعةفي:فائدة-

لاه.........الرأياهلعجائبمنجملةوذكر،ذلكأنكر

000000000000006مسلمجنينبطنهافينصرانيةماتت:فائدة-

1000000006!...........؟قربةهووهلالعتقفي.فائدة-
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000000000000000000060الخمركسكرةالرياسةسكرة:فائدة

000000630جارهسطحعلىيجريماءلهرجلعىسؤال:فائدة

قدالله"إن:فقال"طلقني":زوجتهلهقالبرجلعن:فائدة

لأ0000000000000000000030....."!....-..("طلقك

فرفسفافضربهارجلفجاءمكاذ،فيدابةاوقفرجلعن:فائدة

00000000000000000640-....+............فحات

000010640كنياهممنالزكاةهاشمبنيفقراءخذجوارفي.فائدة

0000000000650الكعبه؟أمع!ي!!النتيحجرةافضلايهما:فائدة

000000000000.65الظبعهيجانحالوالريثالأناةفي:فائدة

.66بالفعلالبيانوجواز،الحاجهوقتإلىالبياذتأخيرجوارفي:فائدة

تبعهااومنقيراطفلهجنازةعلىصلى"من:!اقولهفي:فائدة

000660به؟أوالاولغيرالقيراطاذهل"قيراطانفلهتدفنحتى

00000000670+......الحديثهذافيبالقيراطالمراد.فائدة

0000680"أجرهمثلفلهمصائاعزى"من:حديثمعنىفي:فاثدة

0960الحدود"إلاعثراتهمالهيئاتذوي"اقيلوا:حديثمعنى:فائدة

0070الشريعةفيمثبتيهاعلىوالحكمالمعانينفاةاعتراضا:فائدة

...الاحرامفيوجههاةالمركشفعلىعقيلابنكلام:فائدة

7510-01لأ0000000000000000002!-.ء.....عليهوالرد

00750والمواشطالكراءحليفيالزكاةإيجابعلىتمخريجتفائدة

-..العربإلىبعثمحمذاذننكرلا:يهوديقولفي.فائدة

000000000000007610؟مسلمهوهل.بالحقجاءأنهوإقراره

لأ0-000760118-..........العلمعلىالحسغبةفي:فائدة

لأ.010000008ء............الحكمعينتفقأالهدية:فائدة

00000/000000009710أربعهالقضاةياخذهاالتيالأموال:فائدة

"00000000000000000000001-...-..الحلففي:فائدة
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00000000000028-........الحاملعلىالصلاةفي.فاتدة

0000000000000000000028ثمنهليزيدعبدهجبإذا:فائدة

ولمالنصابيكعلمافيهالنصابييلغلمسيئاسرقفيمن:فائدة

000000000000000000000000000038!.....بهيعلم

الطرففقطع،والطرفالنفسفيقوداخرعلىلهرجل:فائدة

00038لا؟مبالسرايةالقودحكميسقطهل،النفسإلىفسرى

00000000048عليناجارإذاالتاجرالذميمنيؤخذفيما.فالدة

000000000000000000058الديباجفيالمهركتبفي:فائدة

068باثنينالاحصانفيواكتفى،اربعةالزنافيطلبلماذا:فائدة

0000،00000000068+..........الاولادعطيةفي:فائدة

59-801لا..................الشرعيةالسياسةفي:فائدة

0000059ء....والمجبوبينبالخصيانالنساءخلوةحرمة:فائدة

بعضكدخل"قد:بطفلرجلايعؤيمنقولجوا!في:فائدة

000000000000000059بقيتك"لخلفلاانفاتجهدالجنة

0000000000069لماالصحف"طويت.الجمعةحديثفي:فائدة

0000050000000069الماءفيسقطتثمالشاةذبحإذا:فائدة

لا9.......العبادةلنوافلالتخليعلىالنكاحتفضيلفي:فائدة

000890110+......الجصاعةوجوبأدلةمن:فائدة

.00000000001فاطمةمنافضلعائشةكونفىالخلاف:فاثدة

الشاكرأالغنيالتفضيلمسائلفيالاسلاملس!خشتىسؤالات

ويومالجمعةيوم-الإسراءوليلةالقدرليلة-الصابرالفقيرعلى

.6-002011،والملائكةآدمبنيصالحي-وعالشةخديجة-النحر

000060!............البصرالسمعلىتفضيلفي:فائدة

15-أ000801ذلكوثمرةالروجملكفيالبضعتقؤمفي:فائدة

051ربابعقدإلايبذلهأنالطعامصاحبوابىالهلاكخافإذا؟فائدة
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0107المسلميأخذهأنفأبى4خمرثمنمندفيقضىذمى؟فائدة

7.ذلك؟اينفعهفهل،نحوهأورباطابهوبنىمالأغصبإذا.فائدة

أوالهالاخرةفيبهالمطالبةفهل،يستوفهفلمديناتركمنةفائدة

00008!.............................؟لولده

09الثلاثةالحروفهذهعلى]!-أ<>الماشتمالفيالسر:فائدة

000001رمضانفيالخمروشاربواللوطيالمخنثفي!سائل

ش!خالفيرورابادجمماإسحاقأبىترجحةمنالاخلاصىبركات:فائدة

0000000000000102+..................عقيلابن

03-....وجوابه؟السلظانيدتقبيلفيعقيلابنعوتبةفائدة

0000003وجوابه،الصلاةتاركبكفرالقائليناعلىسؤال:فائدة

0000000004فيهاموتلاالجنةأنعنوجوابهاشكال:فائدة

0000000000000000005"المؤمنسجن"الدنياتفسير:فائدة

00000000000000000000005الرتبةفوقالمدح!ي:فائدة

00000000005ألقابهمدونباسمائهمالناسمخاطبةفي:فائدة

06-............اقسامأربعةللأسباببالنظرالناس:فائدة

0150108"نصفهعتق[لعبدتزوجإذادا:أحمدقولمعنىافائدة

00000000008سوءعواقبلهمامرينمنحذارحذار:فائدة

0009!..!.........جريراب!أيامفيودعتحادثة.فائدة

0000000000001(000!ليساكؤرتالمحس!ذا>تفسيرفي:فائدة

00000000000000000002الوحونرحشرعلىالدليل:فائدة

03اخرهفيالتيسيرثمالتكليفولالتشديدفيفيالحكمة:فائدة

أناتريدينكنت"إن:الزوجفقالالظلاقطلبت!وجة:فائدة

000000000005لا؟أمالظلاقيقعهللماطالقفانتأطلقك

فيالحجاجوتفصيللا؟امللطهارةتثشرطهلاليةفيةفائدة

1-9ا13لأ.000000"!".0000000000000000000.ذلك
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9؟000000000000500050011الكفنلجدلممندفنفىة-فائدة

1156-000.9114-...........مهمةشتىفوائدوفيها:فائدة-

000000000000000000001156لمأ"نسياتالعامةقولفي:فائدة-

يدهصبغفكأنمابالنردشيرلعب،منقولهفيالتشبحهسر؟-فائدة

1157+......!.-..............."ودمهخنزيرلحمفي

أصيجواالذينبالنفوتنحرع!م!بئاالنبيراهاالتيالبقرتسبطفي:فائدة-

11لأه.......................000!.......بددفي

0000000001158"بصريوكذبتباللهإامنتعيسىقولفي:فائدة-

000116-......"علاتأولاد!الانبياء:جم!ج!النبيقولفي:فائدة-

0000001161"وأرسل"بعثدونبعتد!-<>أسر!:قولهفي:فائدة-

00006311-.................-..............فائدة-

000006311-...............................فائدة-

611لح....................ء............0000فائدة-

0000001164!والنبيصدرسقحديثمنالاستنباطوفيهاةفائدة-

0001165بحسبهاومرتبمه،مفسدةمنعنهينشأوماالفعلفي:فائدة-

0000001165،+...."مرحبا("لمج!:للنبيالملائكةقولفي:فائدة-

ماعنديولاأحملكملا!واددهععن:النبيقولمعنىفي:-فائدة

000000000000000000000000000001166"عليهأحملكم

000000001166-....الحسنشطرأوتييوسفنمعنى:-فائدة

يومشهداءولاشفعاءاللعانونيكون"لاةجم!أقولهمعنى:فائدة-

00000000000000000000000000000000001167("القيامة

0000001168لمج!النبيبيتأهلعن]لخلافةخروجفيالسر:فائدة-

0009116+.....اليتيمينمنالمدينةعسجدمكان!راءفي:فائدة-

09116الهجرةفيدليلأأريقطبنعبداللهع!مبئ1النبياستئجارفي:فائدة-

كابومعهلهالنبيدمارسال،جحشبنعبداددهحديثفي؟فائدة-
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00000000،0000000000000001117يومينبعدإلايف!حهوألا

سحعلماالحارثبنتلقتيلةحمك!ح!1النييقولمعنىفي:-فائدة

0000000117-...........-......اخاهارلاءفيشعرها

00000000011171الأشرفبنكعبقصةقيوجوابهاشكال:فائدة-

"لا:بحديثبالشروعتلزمالخوافلإن:ايقولمناحتجاجة-فائدة

00000000،00011712.".ينزعها.انلامتهلب!سإذالنبييخبخي

00000001173!.......000+الأبناءعلىالاباءشؤمفي:فائدة-

117لم.!.-!..................بالابوينالتفديةقي:فائدة-

0000000.01174المسجدفيارتبطلحالبابآأبيحديثفي.فائدة-

0000000000000000001175البشرعلىال!سيدإطلاقفى:فائدة-

1233-01176الأغراضمخخلفةواشعا!ومواعظحكمفيها:فوائد-

0000911-....................لغويةفوائدوفيها:فصل-

000005003911!.........الرواةمنامهإلىنسبمن:فصل-

!911........+0100000000000000000.0++..منه:فصل-

4911!.............أحرىوفوائدوالحفترقالمخفقمن:فصل-

7911+ء..........................اادمقصةفي:-فصل

008911-.0000000000005الخلةمنصبعلىالكلامفيهة-فصل

9911آدابمنفيهومابخاذ<يقومىهفىلا>السلامعليهلوطقولفي-

0000009911ء.....................0001ومواعظحكم-

000001228اللفظقالبوتجاوزالمعانيدقائقعلىاالغوصىةفائدة-

0000000000000000000000000001231ومواعظحكم:فصل-

00001234ء.اوجهثمانيةتححملالطلاقفيالشعرمنبتان:فائدة-

ممةاوئلال!الفأربعينعلىيشتسلالشعرمنبيت.-فائدة

001235+.............!..............بيحاوعشوين

011237+...........الشرطعلىالشرطدخولصورفي:فائدة-
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12لحا00000500،0يخا"الأخصيستلؤم،"الأعم:قولهم:فائدة-

01242والكليةالكلليفيالمقيدعلىالمطلقحملبينالفردق:فائدة-

0001242الحقيدعلىالمطلقحملفيوالنهيالأمربينيفرق:فائدة-

4312مخنافيينبق!دي!يقيدالاالمقيدعلىالمطلقحملشروطمن:فائدة-

4412الحاجةوقثعنالبياذتاخيرحملهيستلزمألاشروطهومنةفائدة-

لقوله.الطعامعلى"يقبضمالمبيععن"نهىيحملهل:-فائدة

0123.-................"قبضهقبلالطعامبيععن"نهى

الأدضلي"جعلت:قولهفيبالترابالطهورتخصيصفي:-فائدة

00000000000001246طهور""وترابها:بلفظوطهورأ"مسجدا

إذاالرجلنساءجميعتحريمفيمالكلمذهبأستثمطل:-فائدة

124لا..........................طالقإحداكن:قال

00000000000000000009124محالشركاالواقعتفاعد:فائدة-

000000000001251مقالفرأغبعدالأعمالمنشيءدفضتفائدة-

0000000001252القوليةالأسجابمنأفوىالفعليةالأسجاب.فائدة-

000000000001253كالجبلمحهيدمهاانقطعإذاالحائض:قاعدة-

ومدادحا.الواجبالاحتياطبهايتعلقالتيالمسائلفي:-قاعدة

00000000000000000000000000001253قواعدثلاثعلى

000000001253حسابالمحظودالمباجاختلاطفي:الأولىالقاعدة-

00000000000001255بالمحظورالمباجاشتباهفي:الخانيةالقاعدة-

0000000000000000126ذلكوتفصيلواثباتهاالقرعةفي:فصل-

12لا000.00006مسألهعشرأربعةوفيها،الشكفي؟العالثةالقاعدة-

0000001283ذلكفيالسلفوطويقةالفتيا؟عنالتورعفي:فصل-

000000000001288ا!حمدالكوسحمنصودبنإسحاقمسائلمن-

!!لأ!
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ليأ!منلحسمهاوجما!فذلةألملطقيماإصما!إلالفأأ

111

للأ!حعأالآ

صصص

!ما

!سىي!لم!

93

بئثات!عا

تأليف

لمجوريهسقيمأأقيأيوبجمصفيإيئئنىسىآللهىسيئ%ملإماا

!196-15!،

لخقيم

كلإبن!!!ران

شراكتإ

فكلمشسبهشفي

تضويل

لمحينلةأجيمألمحريؤالراعبدبننشل!أمؤسسه

أئ!لمجالدأ

الخالظصآجماقص

ليثووآلشذفي



.ا)1(
!صود

منهالنافعالىوالإرشادوآدأبهوالجدلالفقهأصولفي

والسنةالقرانفي2(جاءأكما

فصل

>ولايظلو:تعالىقولهمنمستفاد،تعمالنفيسياقفيالنكرة

أعين<قرِمنلهماخمى!انفممىتعلمفلا>94[،:]الك!ف(ئم؟!ش(صدأهـبك

6[،ه.]مريمسحيا<لإتعلو>هل:قولهمنالاسخفهاموفي17[،:]السجدة

وإن>،26[:]مريمأصدصأ(أتب!ثر!نتكلنفإما>:قولهمنالشرطوفي

ولا>ءقولهمنالنهيوفي6[،ة]الوبةأشتجارك<ألمشركينمنأصا

العلةبعحومالإثباتلحياقوفي81[،]هود:أحا<من!ميتتفمت

،[41:]الخكوير<أصضرتمانفسعمت>:كقوله،ب313)ق/،والمقتضي

عمومهاومن21[،:]ق<كأنفس)وجآءت:نحو(ل!كلإلجهاآضيفوإذا

7[..][لشصى!*(وماسود!ا!>ونفس:المققضيبعحوم

فضر

لفىأقيدنسنإن>:قولهمنباللامالفحلىالحفردعموئمويستفاد

42[،]الرعدة<أ3(الكافروسيعلم>:وقوله2[،]العصر:**(خمحر

قوله:منالمضافالحفردوعموم04[،]النبأ:<ال!فر>ويمول

،1(

)2(

)3(

.لم(شحتىفوائد،:()ق

ي!.كانحمما":()ع

عحرو.وأبىكثيروابنونافعجعفرأب!قىاءةوهى،النسخجحيعفيهكذا

.216()ص/:"المبسوطداانظر،الكفز<وسيعلو>الاقونوقرا
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يطقاهذاكتبنا>.وقوله،[12:]التحريماوكمبهء<ربهابكمتوصحدقت>

فيهااحصيتالتيالكخبجحيغوالحراد:92[،ا:]الجاثية(بآلحىعلتكم

01اعمالهم
ألرسلا>وإذا:!ولهمنب()ظ/218باللامال!حلىالج!أوعمو

مينقهم<ال!بينمنأخذنا>!إذ:وقوله11[،:][دمرسلات(.-"اأق!ت

35001[:]ا،خزا!<هـالمسلمتاتمسلماينىإن>ا:وقوله،7[.اب]ا،ص

-!رسلىء(ومليهكخه-كتبهبأدده؟ءامن>:قولهمنوال!حضاف.اخرهاإلى

يغصلومن>:قولهمنالاسماء)1(الشرطادواتوعحوم285[،:]البفرة

قوله:و،[211:طه]أ(ا%شبمهفحصاولاظقايخاففلاهـهومو!تل!ختآمن

مغتفعثواوما>لح7[:]الزلزلة(-(!فييرختراذرؤمحقالايعحتنفصن>

،78[:الاء1<لموتاككثميدتكلنواأتنما>،[791:]البقرة(أللهيغماخير

وقولهة؟13[،:]البقرة(سطرروجوهكغفولوأكنتضما>هـحيث.وقوله

جآك!ماذا>،[68ت][الأنعام(عهخفاعىضءائئنا!-فيضولنألذينلرييف!ماذا>

.[5؟:نعامالأ1<علئكغسلخفقلداياتنالذيت"دؤمنو!ا

لمماضخاخجراكانفإنالايتينهاتينمثلطلئاالجوابكانإذاهذا

،[11:]ادجمعةإلتها<أذففحوالهوااوتخزةو[دوإذاا>:كقوله،العموميلزم

.[أ:]ال!منافقون<للهلرسولمإنكنمثهالوافاأتعتنموقكجذإذا>و

ؤدفدؤهماولوهم!>هـ)ذا:كقولهللعموممواردهافأكخومستقبلأكاذوإن

،[3":ليطففينا1(يئغاشعونج!مصوااأذو>:لهقوو،[ا3:لحطففجنا](يخسرون

،35[:]المطأفاتا<-أشيستتهبر!نآدلهلاإلهإلالهغ!لإذاكالؤا!!خ>:وقوله

.[؟.]ال!حنافاتوذ<أجسا!ختجبلث!و)ذألصاتتهم):لهكقوتعم،وقد

.بما"!"الاق(:وأ!()1
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فصل

وتسعيته،خالفهلحنذمهمن:للوجوبالمطلقألامركونويستفاد

ألاجل.اوأأ"العاجلالعقابعليهوترليبهعاصحا،إياه

وتسصيحه،ارتكبهلمنذمهمن:للتحريمالنهيكونويستفاد

فعله.علىالعقابوترتيبهعاصئا،

والفرضبالإيجابوبالتصريح،تارةبالأمر:الوجوبويستفاد

المؤمنين،وعلىالعبادعلى"حق"ولفظة"على"،ولقظة،والكتب

وغير،بالتركالعملوإحياط،التركعلىوالعقابالذموترتيب

ذلك.

والحظر،بالتحريموالئصريح،النهيمن:التحريمويستفاد

:وقول.بالفعلالكفارةيجابه،الفاعلوذم،الفعلعلىوالوعيد

شركا،اوعقلأللحنعوالرسولالقرانلغةفيفإنها((ينبغي"لا

علىالحدوترتيبلهم"،يكن"ولمكذا")2(،لهمكاذ"ما:ولفظة

وانهفساد،بانهالفعلووضف"،يصلحولايحللا":ولفظة،الفعل

يرضاهلاوانه،يحبهلااللهوانأ")ق/314،وعملهالشيطانتزينمن

ذلك.ونحو،إليهينطرولا،يكلحهولا،فاعلهيزكيولا،لعباده

ونفيالحطر،بعدوالأمروالتخيير،الاذنمنالاباحةوتستفاد

وبالاقرار،كهمعفوبأنهوالإخبار،والمؤاخذةوالاثموالحرجالجناح

والإخبارالشيء،حرممنعلىوبالإنكار،الوحيزمنفيفعلهعلى

منفعلعن!اخباره،بهعليناوامتنانهلنا،وجعلهكذا،لناخلقبأنه

)1(

)2!

."ذدود:()ع

."اوكذاكذلا:"ق)
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1"مدحولبإخبارهاقترذفإذ،علحهلهمذامغيرلهقبلخا

وجوئا0اواستجابا

رجحانهعلىدل

!2،فصل

لأجله،فاعلهمدحاو،مدحهاو،ورسولهاللهعطحهفعلوكل

فاعله،عنرضياوبهرضياو،فاعلهاحباواحبهاو،بهفوحاو

والححبقا،سبحانصبهاو)3"،الحسناوالبركةاوبالطيبوصفهاو

وا،لهلشكرهاولحلعبدهلذكرهسبانصبهاو،اجلاوعاجللثواب

وا،سيحاتهوتكفيرذنبهلمغفرةاو،فاعلهلارضاءاو،إياهلهدايته

وأ،1بالطيبفاعلهوصفاوفاعلهبشارةاو،فاعلهلنصرةاولقبوله

وا،فاعلهعنوالخوفالحزذنفىاومعروفا،بكونهالفعلوصف

بحصوله،الرشلدعاءعناخبراو،لولايتهسبئانصبهاوبالام!،وعده

المجاهدينبخيلكالقحم،بفاعلهاوبهاقسماو،قربةبكونهوصفهاو

فهو،بهعجبهأوفاعلهمنجلالهجلالربضحكاووإغاردها،

.والندبالوجوببينالحستركة!سروعيفعلىدليل

فصل)؟،

لعنه،اوعلحهعتبأو،فاعلهذثماوتوكهالشرعطلبفعلوكل

نفىاو،فاعلهمحبهاوإياهمحبصهنفىاو"،)فاعلهمقتاومقتهاو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،ألأجلهفاعله"مدح:زيادة)ظ(

بيانفي!الإمامكخابمنالحؤلفنقله)4/1316(إلىسيأقيوماالفصلهذا

.عبدالسلامبنللعزبعدها،وما)ص/87":الأحكامأدلة

بهإ.المن"أو)ع(:

للعز.601(-)ص/135"الإمامأ:انظر

.001.نفىأولعنهاو،فاعلهمقتاو،عليهعحبأو،فاعلهذم"أو)ق(:
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بالشياطين،أوبالبهائمفاعلهسبهاو،فاعلهعنالرضاءأوبهالرضى

كراهة،اوبسوءوصفهاو)أ"،القبولمناوالهدىمنمانغاجعلهاو

وا،الفلاحلنفيسبئاجعلاوابغضوه،او!نهالأنبياءاسخعاذاو

أ()ظ/921،معصيةاولصلالةاو،لوماولذماو،آجلاوعاجللعذالب

سببااوإثمااوفسقا،بكوتهاو،نجساورج!اوبخبثوصفاو

وا،نقمةخلولاونعحةزوالاو،غضباولعناورج!اولاثم

وااللهلعداوةاو،نفسارتهاناوخز!اولمحسوةاوالحدود،منحد

لنسيانهسبئاالربجعلهاو،وسخريتهبهللاستهزاءاو،محاربته

وا،عنهوالصفحبالحلماو،عليهبالصبرنفسهوصفاو،لفاعله

إلىنسبهاواحتقار،اوبخبثفاعلهوصفاو،!نهالتوبةإلىدعا

؟ذمبصفةوصفاو،لفاعلهالشيطانتولياو،وتؤيينهالشيطانعمل

مناومنهالأنبياءتبرااوإثفا،اوعدوانااوبغئااوظلغاكونهفل

فاعلهجاهروأاو،فاعلهب()ق/314منأللهإلىشكوااو،فاعله

عليهرهـ"لب)2(أوآجلا،اوعاجلافاعلهلخيبةسبحانصباو،بالعداوة

اعلماو،عدوهاللهاذاوللهعدؤبأنهفاعلهؤصفاو،الجنةحرمان

فيه:قيلاو،غيرهإثمفاعلهحملاو،ورسولهادلهمنبحربفاعله

امراو،عنهالسؤالعندبالتقوىامراويصلخ"،ولاهذايخبغي"لا

ولبراالاخرةفيفاعلوهتلاعناو،فاعلههجراو،يضادهبفعل

فياللهمنليسانهاو،بالضلالةفاعلهوصفاو،بعضىمنبعضهم

طاهرلمحرمقرناوواصحابه،الرسولمنليسانهاوشي؟،

سبحااجتنابهجعلاوواحد،بخبرعنهماوالخبوالحكمفيالخحويم

)1(

،2(

)ق(.فيليست"القبولم!"أو

"ثجت".)ظ(:
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وا،المسلمينبينوالبغضاءالعداوةلايقاعسبئا)1(فعلهاو،للفلاح

وا،لفاعلهالدعاءعنالأنياءنهىاومنتبما("؟انت"ثلى:لفاعلهقيل

وطردا.إيعاداعليهرتب

أناخبرآو"،فعلهمنالله"قاتلاو:("،فعلهمن"قخل:ولفظة

لاااددهوان،يؤكيهولاإلبهينطرولاالقبامةيومادلهيكلمهلافاعله

القيامةيوميكونولايفلحلافاعلهوان،كيدهيهديولا،عملهيصلح

علىفياو)2(،فعلهمنيغاراددهاناوالشفعاء،منولاالشهداءمن

واعدلا،ولاصرفافاعلهمنيقبللاأنهاخبراو،فيهالمفسدةوجه

سبئاالفعلجعلاو،قرينلهفهو)3(شيطانل!قيضفعلهمنانآخبر

الله1سؤالاو،كلامهوفهمآياتهعنصرفهاوفاعلهقل!اللهلازاغة

منطهسباتصدوتمحت)صلمنحو.فعل؟لمالفعلعلةعنسبهحانه

أ![،+عحران]ال(بأتجطلآلحقتئبشوتلم>99[،:عحران]ال<ءامن

،[2:ادصفأ<تفعلودنلاماتقولولىسلم>،[لأ5:]صتصسخد(أنصخعكما)

بحسبكاذجواببهاقترنفإذ،الحسؤولمنجواببهيتهترنلمما

جوابه.

التحريمعلىودلالته،الفعلمنالحنععلىيدلونحوهفهذا

الكراهة.مجردعلىلتهدا6كااطرد

تستعملمافاكثر،(""مكروهاو،"ورسولهالله"يكرهه:لفظةوأما

افلاانا"اما:لفظةواما.النزيهكراهةفييستعحلوقد،المحرمفي

)2(

،31

".)ق(:"جعله

".فعلهيعادىتعالىاللهاذاو11)ع(ة

."الشيطاذ":)ع(
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إ")1"،متكئااكلىفلاأنا))أها.كقوله،الكراهةمنهفاليتحقق"،أفعل

المحرمفياستعمالهافاطردلنا"،يكوذومالكيكون"ماةلفظةآماو

نعودأنلنايكوذوما>[،13:]ا!عرا!كها<تحيهبرأذلكيكونلمحما>:نحو

.[611:]الحائدة<بحتيلىلتسمااقولانديكونما>،98[:]ا،كراف(فيها

فصل

،والإذن،الجناحورفع،الإحلاللفطمن:الإباحةوتسخفاد

فيبماالامحناذومن،تفعلفلاششاوإذ،فافعلششا!انوالعفو،

أ!توأفها>ومق:نحو،الأفعالمنبهايتعلقوما،المنافعمنالأعياذ

<156!خدوذهخلخموبأ>:ونحو8[0ة]ادحلائثا<وألثثعارهاوأولارها

علىا(31)ق/هالإقرارومن،ال!حريمعنالسكوتومنأ[6:]الححلى

وإقراروتعالىتباركالوبإقىار:نوعانوهو،الوحيرمنفيالفعل

نعزل"كناجابو:قولتعالىالوبإقرارفمن.الفعلعلمإذاوسوله

انشد"كنمت:لعمرحسانقولرسولهإقرارومن")6"،ينزلوالقرآن

)3،ا
.منلى"خيرهومنولمحيه

ئلىةفا

ولاوأشربواو!دوامتجمكلعدزينيمضذوادم15يبنى!>.لىتعاقوله

)4،احكاماصولصط31[:]الأعرافا<-نجلمحئصرفلإ"مجبلاايئكلل!سر!ؤا

)؟(

)3(

)4*

.-عخهالله-!ضيئجحجفةأبيحديث!)893!(رقمالبخاريأخرجه

)0144(.رقمومسلم؟!(06الأرقمالبخاريأحرجه

هرير3ايىحديث!48؟(*هرقمومسلم32(،)؟ارقمالبخارياخرجه

-.عخهاللهرضي-

".اصول"أحكام:)ع(
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والخبر.والاباحةوالنهيالأمرلمحجمعتكلها،الشريعة

فائدة

تحريحه،علىيدللاتعالىاللهمنالفعلعلىالعخابتقديم

)الانفال:لمحيكتابهمنمواصبعخمسةفينبيهتعالىاللهعاتبوقد

ب()ظ/921خلافاعبس(وسورةالتحريموسورةوالأحؤابوبراءة

)أ".النهىادلةمنالعتبجعلحيثعبدالسلاماب!مححدلأبي

فائدة

ويصوف،يصحانهزعملمنخلافامنهبممنوعالامتنانيصحلا

عنه)6(.للصبرخلقهإلىالامتنان

)3،فائدة

ولالطل!وذئقئلمنضتروالأخزقليللذنيامنح>قل:تعالىقوله

فيوالحرغيبالدنيا،فيالتزهيدبينجمعت77[]النساءةفئيلأ؟كأ*!ا(

قوله:إذالشر،فحلعنوالزجرايخر،فعلعلىوالحض،الآخرة

عنوزجرهمالخيركسبعلىحثهميتضمن>ولالتهلموذفئملأو-7-<

الشر!كسب

)1(

)2(

)3(

)4(

(؟)فائدة

نحو:للفعلاللهمحبةعلى4ياكحاالتعجب

.(171)ص/:أ""الاما5خالهفي

.6"()ص!/:السابغالصصدرأنظر

-(؟13)ص/ةالسابقالصصدراشظر

للعز!(13؟-133)ص/:(1لاماما"انظر
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فراشهمنئار!جلمنرئك"يعجمثو؟صبو!")1"،لهليسمتشافي

كقوله:بغفالفعامعلى4يدفقد،ذلكونحو("أ2(الصلاةإلىووطائه

ولمجمخرون<عجت!ىيرجمل>:وقوله،[5:الرعد1<قؤالئمفعجبتعجمتوإن!)

ودوله:،"2[:]ال!فرة(بالئهتكفروتكيف>:وقوله،[12:]الصافات

.[101:عحران]آل(أدلهءأي!علئغتتلىوأنعمتسكفرون!كيف)

يكلذ>!يف:نحو،حسنهوعدمالمصمامتناععلىبمدلوقد

قدرا،منهالم!حسمنعلىيدلوقد7[،:][دتوبةعفد<لتصمثر!ين

قومامصفروأمغدألئه!بمدي>ك!ف:تعالىكقولهفعلهكل،بهيليقلاوانه

.86[:عحران]الايحنهم<

فائد-)3(

تعالى:كقوله،الفعلينبينيأتيقداللهكحابفيالحساوينفي

،[91ة]التوبه(بأدلهءامنكمنالحرأمالمسحدوعادةألحاجسقايهأجعلغ!>

أولىغئنالمومنينمنلقعدونيستوىلا>:نحو،الفاعلينبينياتيوقد

الجزاءفيبمنياتيوقد59[،]النساء:<دلهسبيل!وأقبفثونالضرر

.2[0]الحشر:<آلمجنةفنمفادوب!لايستتوى>:كقوله

>وما:تعالىقولهوهي،واحدةايةفيالثلاثةبينادلهجمعوقد

؟-صلحرورو،الظلولاالنوهـاير؟*ولاألظلمئتولا*والجصميرألاحكمئيستوي

)1(

)؟(

)3(

والطبراني،(ألأ)94رقميعلىوأبو(،17371رقم006)28/ةأحيدأخسجه

ععه-الله-رضيعامربنعقبةحديثمنوغيرهم)17/9"3("الكبنر،:شى

.(161)؟/:إ"العللفيكمابالوقفحاتمأبوواعله،لهيعةابنسندهوفيلحبنحوه

.(1"17)3/تخريجهتقدم

الايةالعزجعلفقد،ال!حثيلفياختلافمع142(-)صى/913":إ)الإمامانض!ا

الجزإئين.بينالتساوينفيمنالأولى
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الجاهلوالبصيوةفالأعحى22[-91]فاطر:ولاالأقوث(ألاخ!ومايم!و!

الجنةوالحرور:الظلوالإيحاذ،الكفر:والنورلظلماتو،والعالم

أ(.والكفارأالحؤمنون:والامواتالأحياءوالخار،

)2،فائدة

الخذكيرأمورمنهيستفادالقرانفيالآمخالىب،ا>ق/315ضرب

المرادوتقريبوالتقرير،والاعتباروالزجر،والحث،والوعظ

للعقلنسبحهيكوذبحيث،المحسوساصورةفيوتصويره،للعقل

الحس.االىالححسوسكنسجته

وعلىالأجر،تفاؤتبياذعلىمشخحلةالقرآذ4أمثاتأتيوقد

،تحقيرهأوالأمرتفخيموعلى،والعقابالئوابوعلى،موالذالمدح

أمر-البظاوإأمرتحقيقوعلى

فائد*)3،

بعدموالقطع،المحتملوتعيين،المجملتبيينإلىيرشذالسباق

ا،الدلالةوتشوع،المطلقوتقييد4العاموتخصيصالمراد،غيراحتمال

ي!غلطاهحلهفمن،الحتكلممرادعلىالدالةاالقرائناعظممنوهو

اشمااإنف!ق>تتعال!قولهإلىفانظر.مناظرتهفيوكالط،نظره

انهعلىايالسياقهتجدكيف94،،:]الدخان:<1.9.،آل!رحمآتعريز

الحقير.الذليل

)1(

)2(

)3(

والكافر"."الحؤمن:)ظ(

ملحط.(751-341لمص):"ممالاا":نظرأ

.(1951/)ص:بقلساارلمصدا
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(1أةئدفا

فوائد:عدةلهالواقعالمحسوسعن)2"تعالىالربإخبار

.بعدهمالابطالوتقدمةتوطئةيكونأن:منها

وتذكحزا.موعطةيكونأن:ومنها

وصدقتوحيدهمنبهاخبرماعلىساهدايكونانومنها:

.)3"الموتىوإحياءرسوله

.الامتنانمعرضفييذكران:ومنها

والتوبيخ."اللومالحمعرضفييذكزأن:ومنها

.والذمالمدحمعرضفييذكران:ومنها

وغير،عليهالربإطلاععنالإخبا!معرضفييذكران:ومنها

الفوائد.منذلك

ئدةفا

وآخعلؤايوتابمضرلقؤمكمابوأنوأخيهموسافيواوحتنا>:تعالىقوله

هو87[]يون!:<لأشنرلمؤمبوبشرلصلؤةوأقيموقتلةبيى!ئم

هماوهرونموسىكانإذاولأ؛ثخىفإنه،وابدعهال!نظمأحسنمن

سواء،منهماكلطاعةإسرائيلبنيعلىويجما،المطاعانالرسولان

)1(

)2(

)3(

الح،

.مختصرا(681-621ص/)؟السابقالصصدر

)ظ(.منسقطهاإلى.،..إنك)ذق:"تعالى:قولهمن

!!القربى"وإي!اء:()ع

.""الذم:()ع
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:فقالالضميرجيمثملهما،تبعفهملقومهماالبيوتلبوءاواذا

فيوحدهثمالجميع،علىفرضإقامتهالأن<!ألصحلؤظقيح!ا>و

الرسالةفيالأصلهوموسىلاذ<؛-9!ألمؤمنين>وبمتر:قوله

فيالاصلفهوالرسالةفيالأصلكانفكماووزيزا،ردءاواخوه

هـسولأكاناواحدةبرسالةرسلالصاواخاهموسىفإنوايضحا،البشارة

46[:]الزخرف<الفمينهـبر!صلهإق>:تعالىأ،22؟أظلمكقولهواحذا

صئج*ا<.لمؤمنينوبشر>:لهقيلالذيهوالرسولفهدا

فائدة

الحكملأذ؟الحكمنبوتفيشرطالمانععدميقولوذ:الفقها!

وهذا،الحكمئبوثالصانععدمتحفقمنيلزمولا،عليهيتوقف

غيرأثهوزعم)1(،القرافيالشهابهذأعلىواعترض،الشرط!قيقة

فيشككنافإذا،الشريعةفيملغىفيه"الحشكوك:قالبانصحيح

فيشمككضاوإذا،الحكميترتبأ()ق/316لمالسببفياوالشرط

فياو،وفاتهقبلريدردةفيشككناإذاكما،الحكمرتجناالمانع

الحيراث".ترتبذلكيصخلملامواتهطلاقه

إذافيصاالنقيضانلاجتمعشرطاالمانععدمكان"فلو:قالثم

الشذيوجحاالنقيضيناحدفيالشكلأن؟المانعطريانفيشككنا

عدمهفيشمككضاالصاثعوجودفيشمككضافإذاالآخر،النقجضفي

فيوالشك،الشرطفيشمككضاقدلكناشرطاعدمهكانفلو،ضرورة

الحكم،ترتبيمخغلالصانعفيوالشك،الحكمترتبيمنعالشرط

النقيضان".فيجتمغ

.(121-111)1/:"الفرودتى11كخابهفي،ألي
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عدمفيالشكفإنالفساد،كايةفيالاعتراضوهذا:قلت

الشكفيكون،بالأصلمستصحئاعدمهكانإذايؤلولم)1"أإنحاالحا

الئ!رطوبينبيهفرقولا،الشكيؤثوفلابالاصلملغىوجودهفي

لم،الموتعندالعبدوعتقالكسافرإسلامفيشككنافلو،ذلكفي

شككخاوقد،والرقالكفربقاءالاصلإذا،منهالمسلمقريبهنورث

التوريث.شرطثبوتفي

لأن؛الميراثي!حنعلمالطلاقأوالردةفيشككناإذاوهكذا

الشكمعالحكملوتبسرطاعدمهماكونيمنعولاعدمهما،الاصل

الحيتإسلامفيالشكيمنعلمكما،الاصلإلىمسخنذلأنه؛!ه

ي!حنعفلا،الاصلإلىمسخنابقاءهلان؛منهالتوريثشرطهوالذي

الوصفبقاءفيالشكأن:فالضابط،الحكمترتبمنفيهالشك

الاصل،إلىاستناد[الحكمفييؤثولاعنهخروجهاو،أصلهعلى

الشرطبقاءفيالشكيمنعلافكما،نماعدمأوشرطاكانسواء

منالمانععدماستمرارالشكيمنعلافكذلك،الحكمترتبمن

منيمنعلملا؟اممائالحكموجدهلشككخافإذا،الحكمترتب

النفيعلىاستحراركللانشرطا؛عدمهكونمنولاالحكمترتب

مأخلافهأمكنوإن،الشرعفيالححققالعدمبمنزلةيجعلهالأصلي

الئابتبمنزلةيجعلهألاصليثبوتهعلىالشرطاستمرارأنكما

صحيخ،الفقهاءإطلاقذفعلم)2(،خلافهامكنوإنشركا،الححقق

فاسذ.المعترضهذاعتراضو

إلىيحقسمالشرطانعلىالناساتفاقالامرلكيبينومما

)1(سمصتم!)ق(.

،.يعلم"مالمأق"ة)2(
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كذاوعدم،الحكمفيشرطكذأوجودان:يعني،وعدميوجودي

وسائروالمتكلصينوالاصوليينالفقهاءبيناعليهمتفقوهذا،صيهشرط

وج!دهماانكحا،مانعفوجودهسصرطاعدمهكاذومالطوائف،

ا.مانعفعدمهتصرط

الحكم،موانعمنمانعالشرطفعدم

ا-التوفيىويادله،شروطه

فائدة(ب631/)ق

منشرطالمانعوعدم

معرفة:بهاإلاالحكملهيصخلااصياءثلاثةإلىمحتاحالحاكم

.والبينات،والأسباب،الأدلة

ثبوتهاتعؤفه،والأسباب.الكليالشرعيالحكمتعوفه،فالأدلة

الحكماطريقتعؤفه،والبححاث.عنهانتفا-5او%المعينالمحلهذافي

الحكم،فياخطاالحلائةهذهمنواحل!فياخطأومتى،التنازععند

بعضها.فياوفيها،الخطأعلىمدا!هالحكامخطأوجميع

بعيب،مث!حتراةسلعةرذفياثنانعندهتنازعإذا:ذلكمصال

يسلطاالذيالثرعيباللألتلالعلمعلىقوف1موب()ظل!022فحكمه

االمصراةحديثإلىالمستندالأمةإجماعوهوالزد،علىالمشصري

البيعهذافيالشا!ع)1(لحكمالمثبتبالسببالعلموعلى.وغيره

بعيب،ليسامالردعلىيسلطعيئاالوصفهذاكونوهو،المعين

وأالعادةاولحسعلىبلالث!رععلىيهالعلميتوففلاوهذا

بينالحكمطريقهيالتيالبئتةوعلى.ذلكونحوالخبر،اوالعزف

.""الازع:()ع(1)
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إقرإرمنظناأويسقيناأحدهماصمدقلهيبنماكلوهي،لمتنازعين

علىمالهبتلفالاعسا!دعوىفيثلاثةاو،عدولأربعةشهادةاو

ويمين،شاهدأو،وامراتينرجلشهادةاوشاهديناو،القولينأصح

بينهويفرقالإخبا!،بعضهميسميهالذيوهوواحدرجلشهادةأو

والمرضعة،كالقابلةواحدةامراةشهادةاو،اللفظبمجردالشهادةوبي!

والأعراسكالحمامات؛معهنرجللاحيثمنفرداقيالنساءتحهادةاو

علىالصبيانشهادةأوهبغيرهالقوليجوزلاالذيالصحيحعلى

وا،المراتينأو،النسوةمنالاربعشهادةاويتفرقوا،لمإذاالجراح

وكتنازع،حنيفةوأبيوأحمدكمالكالجمهورعندالظاهرةالقرائن

النجاركخنارع،ذلكونحو،العلموكخبثيابهمافيوامراتهلرجل

الو!اقوكخنازع،والذراعوالإبرةوالجلم)1(،القدومفيوالخياط

)2(؟والسندانوالكلبتينوالمطرقة،والقلموال!مسطرةالدواةفيوالحداد

المتنازعينمنواحدلكلالعلماهلاكثرفيهيقضيمماذلكونحو

.دعواهبمجردصنعتهبالة

الذيالكتابويقسم،والمراةالرجلبينالخفيقسموالشافعي

31(0،رو*ث
وعمامته.طيلسانهوكذلكبينهحا،!يهيمرا

واالمجرد،النكولاو،المردودةاليميناو،واليمينالشاهدأو

فيالذقةاهلشهادةأو،الزوجةونكولالزوجالتعانأو،القسامة

للقطة،الوصفأو،بعضعلىبعضهمشهادةاوالسفر،فيلوصيه

)11

)2(

)3(

)12/201(.،اللماذ":،الصوفلجزيستعحلمقص:الجلم

)1/726(،"اللساذ،:،الححمىالحديدبهايأخذادالحامعتكونآلة:الكلجخان

.19،)15/:اللعاذا"دا.الحديدالحدادعلجهايضرباليالزبرةهي:والسخدان

."يعرأونه":()ظ

9131



وألها،زوجلاالتيزنائبوتفيالحبلأوالدار!ا(،شهادةأو

سرقخةعليهادعيمنعندالمسروقوجودأو،قيئهأوالمسكررائحة

أ()!/317وعقدالفمطومعاقدالاخز)2(وجوهاوالقولي!،ا!على

اسمفإنها،البينةاسمفيداخلةكلهافهذه،بهيقولمنعندالأزج)3(

وئوضخه.الحقئتتنلما

شاهدعنحكىحيث،كتابهفيليهاسبحانهاللهأرشدوقد

البضائعأخذهموبنيهيعقوبعنوحكى،القميصلقداعتبارهيوسف

القرائنعلىاعححادارحالهمفيلهاوجودهمبمجردبهاباعواالتي

يشاهدوالموهمفيها،التصؤفيملأمصنلهمؤهبتبأبها،الظاطرة

الطاهرة.القرينةبمجرداكتفواولكن،بهاعلصواولا،ذلك

لمالهرحمتهابقوينةبالولدللمرأةحكمداودبنسليمانوكذلك

هوتفعللا:الصغرىفقالتب!نكما،اشقهبالسكين"ايتوني:قال

والطفها.القرائناحسنمنوهذالها"بهفقضىابنها،

علىليدلهكلاليهوديالحقيقابنياحدبتعذيبامرجم!يمالنبيوكذلك

والعهد،ذلكمنأكثر"هو:فقال،ذهابهادعىوقداخطببنحييكنز

س)؟(لى-

الزبيرفأمر،دعواهفيكذبهعلىالظاهرةالقرينةبهذهفاستدل،"يب

ليقركذبهلهظهرإذاالمخهمالواليعذبفماذا،بهيمرحتىئعذبةأن

بل"،)ريبةأ()ظ/221لهظهرتإذا،الشريعةعنيخرجلمبالسرقة

)1(

)2(

)3(

)4(

له.فهيدارهدخلس!فمنفيتوكاهادابةرجلانيخنازعأن:وهي

.وجود!":()ق

)3/3601(.سبىفيصاالكلماتهذهشرحتقدم

.(301لا)ص/:الحقيقابعيفتعذيب،(21)عم!/ا:سليمانحكومة،اسحديخاناتقدم

"ريبتهإ.قما(:و)ع
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الوع.منالحسالهذهفيلهضربه

علىوالزبيرعليعزموقدت!مإ،فيلمج!ح!اللهرسولحبسوقد

الكتابألطتيقنالماوتفتيشها،الكتابمعهاالتيالمراةتجريد

فيغيرهاوالمسروقالمالالطالحاكمظنعلىغلبفإذامعها)ا".

يكنلم،الماليظهرحتىبتفتيشهفأمر،معهأوعليهالمدعىليت

.الشرععنخارجابذلك

نإ:لهممالبسرقةقومعلىللمدعيبشيوبنالنعمانقالوقد

ظهوركممناخذت!الا،عثدهممتاعكمظهرفإنآضربهمانششتم

حكمهذابل:قالط؟حكمكهذافقالوا:،ضربهممحل:يعني،مثله

احمد)3".رواهع!يو)2".اللهرسول

بينبلالفقهاء،بينعليهمتفقالاحكامفيالقرائنإلىوالرجوع

الحدود؛فيالقرائنعلىالصحابةاعخمدوقد.كلهماليسلحين

لمج!النبيوأمر،والرائحهبالقيءالخمرفيوجلدوابالحبلفرجموا

الرائحة.علىاعتمادوهوبالرناأ4"المقرباستنكاه

إليهاتهديهاالتيللمراةالزوجوطءجوازعلىمخمعةوالأمة

عليهاوقعالتيهيانهاالحالطدلالةإلىورجوعه،العرسليلةالنس!اء

.رجلانبخعيينهايثهدولميرهالموإنالعقد

-الكتابهذامنأ(98"،)3/3701:الاحاديثهذهتخريجتقدم)1(

بشحير.بنالنعمانحديثمن66()8/:وال!سائي)4382(،رقمداودأبوأخرجه)2(

52()5/"الزاد،؟فىهوذكرهوقداالمصصكيرأححدإلىعزاهم!تأفلم)3(

المسند.يخرفيفلعلهأححد،إلىيعزهودصم

-.عنهالله-رضيالحصيصبنبريدةحديثمن)3916(رقممسلمأخرجه)4(

الثحم.:والاستنكاه
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كافراو،فاسقمن)1"كانتوانالهديةاكلجوازعلىومجمعة

فالهوإن،بخلافهالعمليمكنهلمذلكفينازعومنصبيئ)3(،او

بلسانه.

كونهقرينةعلىاعتماداالرجلبيدماشراءجوازعلىومجمعة

إنفاقيجوزوكذلك،مغصوبايكونانجازوإن،يدهفيب()!/317

فالعملذميا،كانولوواحد،رجلصحححبانهأخبرإذاالنقد

)3(.والعرفوالعقلالشرعفيضروريبالقرائن

مفائد")4،

الحكموقوعدليل!بينالحكمطسروعيةدليلبينالفرق

واالخبرأوبالحسيعلئموالثاني،المئحارععلىيتوقففالأول

.الث!هادة)5(

فمستنبطسواهمادليلوكلإلا،ليسوالشنةالكتاب:فالأول

منهما.

فداليل،وموانعهوشروطهالحكمبسببالعلممثل؟والثافي

وقوعهودليل،والحديثبالقرانالعلمأهلإلىفجهيرجغمشروعيته

والموانع.والشروطالاسباببتلكالخبرةأهلإلىفيهيرجع

)؟(

)3(

الح(

)ع(.فيللأمرينومحتيلة("،"مع(:ظو)ق

صبيلى.كاذاولافاسق:)ظ(

:"الحكميةو"الطرق(،6901-841..371.)3/الكتابهذافيماتقدمانظر

.(15-5ص/)

.""قاعدة)ق(:

.""الزيادة:()ظ
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والجزرالسلجممنالأرضفيالمغيببيع:ذلكامحلةومن

لاالشارععلىموقو!تمخعهااوالحشروعيةفدليل؛وغيرهوالقلقاس

فيهيرجعمانعهاوشروطهاوالحكمسببودليل،جهتهمنإلايعلم

أهله-إلى

،الارضتحتمستورلأنهغرر؛هذا؟الضطةمنالمانعقالطفإذا

علىليتوقفلاالواقعإلىيرجعبغرر،ليساوغوزاهذاكون:قيل

كونهمحلى،العادةأوبالحسالمعلومةالعاديةالامورمنفإنه،الشرع

علىيستدلفلا،ذلكونحوصغازا،اووكبازاسقيضا،وصحيخا

شرعيتهعلىيستدللاكما،الشرعيةبالأدلةالحكماسبابوقوع

وكونه،والعطبالسلامةبينمتردذاالشيءفكون،الحسيةبالادلة

العادةاوبالحسيعلمكذلكلي!ساومغثتهوتطوىعاقبتهيجهلمما

كمنفهو،بالشرعذلكعلىاستدلومن،الشرععلىيتوقفلا

دليلبلممتنعوهذا،بالشرعمسكرمثلاالشرابهذااذعلىاستدل

.الشرعتحريمه)1(ودليل،الحسإسكاره

نا:وهياخرىعبارةالقاعدةولهذهونفع!ا،الفائدةهذهفتامل

،بالشرعسببيتهعلىفيستدل،ثبوتهدليلغيرالوصفسجبيةدليل

شيء.وذاكشيفهذا،العادةاوالعقلاوبالحسلئبوتهوعلى

فائدة

المطلق،والترتي!،المطلقوالعلم،الحطلقوالجرح،الحطلقالأمر

الأمر،مطلقغير،الفطلقوالحلك،الحطلقوالماءالمطل!،والبجع

:وجوهمنبينهماوالفرق،آخرهاإلى...والعلم،والجرح

)ع(.منساقطهاإلى"...الشراب"هذا:قولهمن)1(
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الندبامرإلىينقسملاب،)ظل!221المطل!الأمرأنأحدثا:

،إيجابامرإلىينقسمالأمرومطلق.للتقسيمموردايكونفلا،وغيره

سنقسيم.غرالمطلقوالامر،يخقسمالأمرفمطلق،ندبوامر

ينعك!.ولا،الأمرمطلقأفرادمنفردالمطلقالأمران!الثاني

ادوذالمطل!،الأمرنفييستلزمالأمرمطلقنفيان:الحالث

العكس.

المطلذ،الأمرثبوتيستلزملاالأمرمطلقثبوتأن.الرابع

العكحر.دون

الامر)1"ومطلقالأمر،لمطلقنوعالمطلقالأمران:الخامس

المطلق.لالأمرجنحر

سجردلفطا،بالإطلاقمقياالمطلقأ()ق/318الأمرأذ:السادس

فيمستعمللفطاالتقييدعنمجردالامرومطلق،معنىالتقييدعر

معنى.وغيرهالمقحد

الأ!هـيصلحومطلقللمميد،يصلحلاالمطل!الأمران:السابم

والمقيد.للمطلق

سخضمنفهو،الاطلاقبقيد)2"المقيدهوالمطلقالامرانتالحامن

.مقيذابعفافرادهكاذوإدامقئد،غيرالأمرومطلقوالتقجيد،لالإطلاق

ومطلقالمطلقالايماذ:القاعدةهذهاسثلةبعضمنان.التاسع

به،الحأمورالكمالالكاملعلىإلايطلقلاالمطلقفالإيماذ،الإيحان

)1(

)؟(

)!(.منساقط!خاإلى."..يس!لزمالا1:قولهمك

أ)تقججد((.لم!ما(:
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لإيمادجم!يالهالنبينفىولهذا،التاقعوالكامرعلىيطلقالإيمانومطلق

،الإيمانمطلقعنهينفولموالسارقالخمروشاربالؤانيعنالمطلق

فيولا68[،ع!اذت]ال)ص؟*3(لئهومنينولى>وألله:قودهفييدخلفلا)1(

إنما>:قولهفيولاأ[،][لمؤمنوذ:ا<صا4ألحؤضمنونفلع>قد:قوله

،الآياتاحرإلى،2[.]ا!نفالقلوحمم<وجلتاللاذكرإذاالذينتمؤمؤت

قوله:وفي29[،]النساء:<!مومنة>فتحكلر!قبة:قولهفيويدخل

"لا:!ح!قولهوفي9[،:]الحجراتاقئلوا(لمؤمنينمنطالماق!ت>

ذلك.وامثالبكافرٍ")2(،مؤمنئقنل

فولواولبهنتؤمنوألغفرامناألاشكمالا!قالت>؟تعالىدولهكاذولهذا

.لوجوهالايمانلمطلق،المطلقللايماذنفئا[أ4ةلحجرات]1أشلمنا<

لاوالمنافقاسلمنا،يقولوا:انلهمأذناوامرهمانهمنها:

ذلك.لهيقال

.المنافقونقال:يقلولمأمنا(5لأينىابقالت>:قالأئه:ومنها

وراءمنغ!ج!اللهرسولنادواالذينالحفاةهمهؤلاءاذ:ومنها

وكفزا.نفافالاوجفاءمنهمكلظةصوتهفوقاصواتهمورفعوا،الحجرات

دخولينفولم،<قلولبهتمالتآقييحنيذحلولما>:قالانه:ومنها

نفىكصاالإسلامعنهملنفىمنافقينكانواولو،قلوبهمفيألاسلام

الإيماذء

)1(

)2(

شيئأ(أعحذ!امنيلئيملاو!سمولإأدلهئطيع!ا>هـابئ:قالانه:ومنها

)ظ(:"للأ".

.-كهالله-رضيعليحديثمن)111(رقمالبخا!ياخوجه
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له)1".طاعةلاوالحنافق،ينقصكملا:أي

-ط

إسئمكو(صكلىتحنولافلأستلحواأقعلتكيمنون>:اقالائه:ومنها

اددهارسولعلىيمنواأنونهاهمإسلافالهمفاثبت17[،:]الحجرات

كاذبونانتمبلتسلموا،لم:لقالصحيحاإسلافايكنلمولو،!ي!

لملما1[:]الح!افقون<أددهلرسولإنك>دنثها:قولهمفيكذبهمكما

اعتقادهم.شهادتهمتطابق

عليهم.منلمامخافقينكانواولوعلئئى(يمنالهبل>:قالانه:ومنها

فلا>:قولههذاينافيولا(ل!يمنهدث!ك!أق>:أقالانه.ومنها

عليهمومنالحطلق،الإيماذنفى!2(فإنها<ت!منوألغ)ق/318!(

.الإيمانلمطلقمتضمنهوالذجممااالاسلامإلىبهدايتهم

فلاناااعطيتسعد:لهقالالقسمقسملمااع!ي!النبيأذومنها:

لهفأئبت،مراتللاثمسلم3(31""او:فقال؟مؤمنوهوفلاناوتركت

موضعها.هذاليسبديعةا!حوارالايةوفي.الايحاندون")!الإسلام

فالإيمان.الإيمانومطلقالمطلقالايمانبينالفربو[لمقصود:

(01فيها)الخلوديمنعالايمانومطلق،الناردخوليمثعالمطلق

الأمر،علىاللامادخلتفقدالمطلقالامز:قلتإذاانك:العاشر

،ابالإطلاقذلكبعدوصفتهأ()ظ/222ثم،وال!ثحمولالعحومتفيدوهي

لهم".طاعةلا"والحنافموذأق(:)1(

خطأ.وهو!ينفيلالا(:)ع)2،

وقاصأبىبنسعدحديثمن)015،رقمومسلم)27(،رقمالبخاريأخرجها)3،

أ-.عنهالله-!ضي

ا".مرات"ثلاث:)ق(فيبعده)4(

253(.-"23)7/:(الفخاوى"مجموعوانظر)5(
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كيرهما،اوصفةاوشرطمنتخصيصهيوجببقيديقثدلمأنه:بمعنى

شأنها0هذاالتيالافرادم!فردكلفيعامفهو

فهوللتمجيز،بللملعمومليستفيهفالإضافةالامر؛مطلقواما

هذاوعلى،أفرادهم!بفر؟فيصدق،عاملا)أ"مطلقمشتركقدر

والامر،وغيرهجائزإلىيئقسمالمطلقوالبيعجائزالبيعفمطلق

.والحندوبالواجبإلىينقسمالأمرومطلق،للوجوبالمطلق

والحلك.وغيرهطهورإلىينقسمالماءومطلقطهور،المطلقوالماء

للعبد.!هلحبتالفلكوضطلقللحر،ينبتالذيهوالحطلق

إثباتالصوالثكانيملأ؟لااميملكهلالعبد:قيلفاذا

الحطلق-الملكدوذلهالملكمطلق

التفصيل،هذاعلىفهو؟مؤمنكيراومؤمنالفاسقهل:قيلوإذا

اعلم.تعالىوالله

مامورهوهل:المندوبمسالةفيالإشكالطيزولالتحقيقفبهذا

لا؟)3(.اممؤمنهوهل:المليالفاسقمسألةوفيلاأ6(؟أمبه

)4(فائدة

،(أوالقبولبالإيجابإلاينعقدلاالبيعاذعلىالشافعينص

)2(

)3(

)؟(

)5(

."!...مطلقبين"مثحتركأظ(:

أص!/6(.المسودةإ:9انظر

تجيية.ابنالإسلاملشجخالإيحاذكتا!الظر

-الأكلب-فيفجرينا،والفصولالفوائدترتيبفياضطرابالنسخفيوقعهنامن

بترتيباخذنافقدمواضعفيإلا،المطبوعةللمسخالحوافقةوهي)ظ(فيماالتزامعلى

موضع.كلىفيذكرهسنالتخعيهب!ذاواكتفينا،ذلكاقتضتلفائدةاحدهحا؟اووق()ع

أصحابه.عامةعهنقلهوقدآخر،كتابفبفلعله،الأمفيمنصوضاأجدهلم
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صصرورو)1،1
أصحابهواختلفبالمعاطاة)2"،ينعقدإنهقولالهاسريجابنوحرح

.خرجط؟اينمن

المحك،قبلعطبإذاالهديفيقولهمنخراجه:بعضهمفقال

العساكين،وبينبينهويخلي،دمهفينعلهويغمس،ينحرةالمهدجممافإن

كافية.القرينةبللفطإلىيحتاحولا

مبنيةوهيالإباحاتبابمنذلكبأنالتخريحهذاعلىواعترض

الظعامكتقديمغيرها،فييغتفرمالافيهايغتفرالمسامحات،على

المئحاحق،علىتعقدالتيالمعاوضاتابابمنوالب!،للضيف

طريق.بكلوالخصومةالخزاعقطعفيهاالشارعويطلب

ونحوهما،والطباخالعسالمسألةعنمخرجهو:بعضحهموقال

شيئا.يسملمأنهامعالأجرةيحتحقفإنه

عدمإلافيهاأ()ق/931للشافعينصلابأنهذلكعلىواعترض

.الاجرةيستحق:أصحابهبعضقالوانما،ا،ستحقاق

نإطالقانت:لهاثالإذاالخلعمسألةمنمحرجهو:بعضهموقال

انهامع،الألفويحلكتطلقفإنها،يديهبينفوضعتهاالفا،اعطيتنيئ

التمليك.علىيدللفظمنهايصدرلم

)3(التخريجيرجحكانعبدالسلامابنالدينعزالشيخانوخكي

والمعاوضة،الخعلق)4"شانبةالخلعفيبأنعليهواعئرض.ههنامن

)2(

)3(

)4(

ت)603(.الشاقعيةائصةمنشريخجابنعحربناححدالعجاسألو

.(31!)9/:"وأ(المجموع،)3/81(:""الوس!ط:أنظر

.!!لم)الححريم:()ع

.ا"لتعليقا)ا-()ق
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البيع!دونبالمحهولالخلعيصحولهذا،محضةفمعاوضةالبيعواما

فائدة

فهلمغافقدافإذا،المبدلفقدعلىفيهالدلجوازعلقما

؟.البدلوبينبينهيتخيراوالمبدلتحصحلعليهيجا

لئون.فابنفعدمهامخاضعبنتعليهوجبتإذاوعليه،حففيه

فقولان:عدمهفإن

الأصل-سراءيتعينأنه:والثاني،الشراءفيبينهمايتخير:احدهما

حقاداأربعيخرجوقلنا:،الابلمنمئتينملكلوانهومنها.

فيهلبون؟بناتخمسي!تريأنيجوزفهلفعدمهاأ3(،تععينا)9"

.خلاف

فائدة

ذكرهم،مهاجرينأنصاراكونهمبينجمعواالصحابةمنثلاثة

"سيرته")3(:فياسحاقابن

ةإسحاقابنقال،الخز!جبنيمنقيسعبدبنذكوان:أحدهم

إلىمنهاهاجرلمبحكةمعهوكاذع!حماللهرسولإلىخرجكان

باحدوقتلبدزا)"(4شهدانصاريمهاجري:لهيقالوكان،الصدينة

شهيدا.

)1(

)21

)3(

)4(

قراءتها.استظهرتوهكذا،بيخةغير

)ق(.منساقطهناإلى"...لبوندافابن:قولهمن

65؟(.،2046،464/)1/ق-ةالترتيبعلى-!هئحامابن"سيرةانظر

)ع(،منسقطتبدرا""شهد
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اةإسحاقابنقال،ايضاالخزرجبنيمغنضلةابنعبادةبنوالعباش

!يومقتلبها،معهفأقاميمكةوهو!يه!اللهرسولإلىخرجفيصنكان

.شهيذاأحد

مغمهاجزاب()ظ/222!به!اللهرسولإلىخرجوهببنوعقجة

.الخزرجلبنيحليفانصا!يمهاجري:لهيقالوكاذمكةإلىالمدينة

فائد-)1(

احمدعندقولهقبلبكذا("حكمت"كنت:الحولىالحاكمقالإذا

قوله.يقبللامالكوعندوالجمهور،إوالشافعي

المجبرةكوليالاقرارفيحلكالإنشاءيملكهوالجمهور:قال

اتفافا.قولهقبلفلاذ،منروجتهاتالقاإذا

متهبمعيرالمجبرةوليانبينهماالفرق:ماللثاصحابقال

الحاكم.بخلاف،ابتتهلمصالحرعايتهوكمالشفقتهالكحالعليها)2(

حكمت،:الحاكمقولنقبلإنعانحنوكذلك:القولاصحابقال

يقبل.لمتهحةكانإذافإما،التهمهتنتفيحيث

اكما،ردهفوجبالتهمةمظنةفينفسههدا:مالكاصحابقال

الابواماكا!ة،لتهمهفمظثة،بعلمهوحكمه،لنفسهحكمهيرد

فقهوهذافافترقا،ابنتهمصلحةورعاية،لشفقة11كمالمطنةفيفهو

.غيرهم!اولىوالانصاف،1حسنومأخذ،ظاهر

)1(

)2(

!.)ق(:،فصل

)ظ(:"بخلع!".
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فائ!ة

خالعثم،يفعله،انهالثلاثبالطلاقشىءعلىحلفإذا

تزؤجها:ثم،يفعلهولم

أنهالصحيحب،931)قا:عمدالسلامبنالدينعزالشيخفقال

كتابفىإسحاقابىالشيخاختيارلهفذكر،الجخثيعودلا

لوأنهالمسألةهذهفيومأخذنا:لمحال،كلطذلك.فقال)أ"،الطلاق

ثلاثمنأكحرالواحدبالعقدملكالثانيالنكاحفيالحنثعاد

فإنه،كالئعلقوالتنج!زثلاثا،بهيعلكالنكاحأن:بيانه،تطليقات

فلو،ثلاثعلىذلكيزيدو،والمعلقالمخجزالطلا!بالعقديملك

الحعفقومذكلوقعتنجزهالوبالعقد،ئلاثالمذكالحنثعاد

محاذ.وهو،الحنثعودبتقدير

ئدةفا

ربعة92(روجهاعنهاالمتوفىعدةانالخاسبعضيظنربما

انقضتالعاشرهالليلهفجرطلعفإذا،ليالرعشرب(032أقاأسهر

وخصبشهريناعتدتأمةكانت"وإن"التنببه")3(.فيورقعءالعذه

،.ليال

معيحذف!انماالعشر،منالتاءحذف.الوهمهذاويقؤي

.أياموثمانيةلجالسبع:نحوالموث

ني.أللعحر(011،22)"دلبياا".نظرا(1)

.()قمن(؟)

.،002ص/)()3
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ذكركمافالامر،عددهمعذكرإذاالمعدوداذاهذا.وجواب

دونالعددذكروإذاالمذكر،معوتثبتالمؤنثمعالتاءتحذف

الفرا!حكاهوذكرها،التاءحذف:الوجهانفيهجا!المذكرمعدوده

رمضانصام"منغ!:قولهجاءهذاوعلىا،وغيرهماالسكيتوابن

بحة.يقلولمشوألى")1(،منيسثوأتبعه

،11[30ة]طه.<أ؟افيإلاع!ثرفثتتمإقبتضهتميتشفضون>:لىتعاوقوله

تغحبحتىالعدةتنقضيفلاهذاوعلىبعدها،مابدليلأيامفهذه

ووقع،اعلموالله،فغلط"الضشبيه"فيوقعوماالعاسر،اليومشمس

الاستبراء)3".وبابالعددبابفيهذاله

ئدةفاأ

الثديألقمتملأ:والمرضعة،ترضعهولدلهامن:المرضع

ععامرغه->ترل:تعالىفقولههذاوعلى،للرضيم

قدالمراةفإن،المقامهذافي"مرضع("منابلغ2[،:]الحجأرضحعت(

،الثديالتقمفإذا،للرضاعةمباشرغيركانااذاالوضيمعنتذهل

منعندهاأ4(اعظمهولامرإلاعنهتذهللمبرضاعه)3(واشتغلت

.بالرضاعاشتغالها

إلى"حامل"كلعن--سبحانهعدولهفيالبديعالسروتأمل

للحمل،المهياةعلىتطلققدالحاملفإنحمل"،"ذات:قوله

)1(

)21

)3(

)4(

.-عنههاللهرضي-الأنصا!يايوبابيحديثمن()1164رقممسلمأحرجه

)صى/253(.

.("اعتهبرضا"واشغلته:)ق(

.ا""عليها:أق،
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لمحصل(")أ"،"ذات:قيلفإذا،.ومبادئهحملهااولفيهيمنوعلى

2"أكماسقظا،اوكاملاللوضعوصلححملهاظهرقدلمنإلايكن

الزضاعةفعلتحققالتيبالتاءالمرضعةفيفأتى،ولد""ذات:يقال

أ()ظ/223يحققالذي)3"بالنسبالحاملفيواتىلها،التهيؤدون

أعلم.والله،للوضعوقبولهالحصلوجود

ئلةفا

عبدالسلامبنالدينعزالشيخسمل)"(:الدينتاجالشيخقال

"راجعحتقل::الرجعيالطلاقللمطلقالفقهاءقولمعنىعن

فإنها،النكاحمنتخرحلموهي؟معناهما"نكاحي")إلىزوجتن

؟.الاحكامجميعفىذوجة

فيهتكنلمالذيالكاملالنكاحإلىرجعتانهامعناه:لهفعلت

بينونبماإلىأ6(جاريةصارتوبالاللاق،زمانبانقضاءبينونةإلىصائرة

احسثحت.:فقال،العدةبانقضاء

،2(

،3(

)6(

أظ(.منسقطتهناإلىا"...الحامل"فإذ:قولهمن

."فلا"ا)ع(:

محتحل.وهو(""بالسجب:اليطوعةوفي،"أبالسبيل:)ظ(وفى،،وق)عفيكذا

الصعروفالدينتاجالفزاريإبراهمبنعدالرحمنهو:بهالصقصودلعل

تصانيف،لهت)096(،العزتلاميذاشهرومن،الشافعجةفقهاءاحد،بالغعركاح

؟16،.-)8/163":الشافعية"طبقات:انظر

خلفبنعبدالوهاب":الدين"تاجبئلقبمحنيضا--العزتلاميذوصن

أ":الشافعيةدطبقات:أنظرت)665(0الأعربختابنالدينتاج،العلاميبدرابن

8/318(-.)323

2(.15)8/ة"الطالبجنو"روضة،56(0/11):(""المغخيةانظر

.((لرةعا"ة()عوفي،()قمن
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ئدةفا

إظهارعليهيجبمنهماكلاانفيمش!ركانوالمفتنالقاضي

فشروط،وإمضائهبهبالالزامالحاكمويتميز،الواقعةفيئالشرعحكم

عنمخبرفهو،والواليوالمفتيالشاهدشروطإلىترجعالحاكم

بقدرله.منفذ،بعدالته4مقبو،بعلمه)قا/1321،االشارعحكم

أأ،فائدة

الصبياحجرأنفيالشافعيمذهبيستشكلالدينعزالشيخكان

)2(و
علىالناساتفققد:وقال،الدينفيوالسفهالفسقبمجرديستمر

الخاسفيفالغالب،علجهوالدعوىدعواهالحاكميسمعالمجهولاذ

فيشرطاالدينفيالصلاحكانفلو،الدينفيالرشدعدموجودا

وذلك،إقرارهولاالمجهولدعوىيسمعلاأنلزمالحجر،فك)3"

العمل.علجهالعستحرالإجحاعخلاف

فائدة

؟اشرفالألىضام،الارضمناذسفالسماءهل:الناساخضلف

اثشأاللهبأن:الأرضفضلمنواحتج،الأولعلىفالاكثرون

احياءومحلهممساكنهموبأنها،المؤمنينوعباد؟ورشلهانبياءهمنها

للملائكةآدمفضلإظهاررادلحاوتعال!سبحانهاللهوبأنوأمواتا،

عليهمفضلهفأظهر03[:]البقرة(ظيفمةآلأرص!جاعل!!>:قال

1(لي

)؟(

،3(

"فرعلما:)قما(:فيئقجله

ا"بوجود!.)قما(:

."!كل:تلحطبوعاوا(ظلي

؟133



جعلهابأنوصفها--!صبحانهاللهويأن،الأرضفيواستخلافهبعلحه

فؤقهاوفيكمندوسىفيها>وجعل:فقالوخصوصا،عحومابوكاتهمحل

ووصف،اياتسثفيبالبركةالسامووصفأ[،0]فصلت؟فيها<

،المقدسوالواديوالمقذسةالمباركةالارضقففيها،مقذسةبأنهابعضها

بيوتههىالتيوالمساجدالحجومشاعرالحرانب)ق/0132(بيتهوفبها

سبحانهواقسامه.ونجيهكلمهعليهكلمالذيوالطور،سبحانه

بالطو!أقسمفإنهبالسماء،إقسامهمنكئروخصوضاعموفابالأرض

بالارضاقسمبالسماءاقسمولما،والزيتونوالتينالامينوالجلد

سورةعليهدلتكماالسماء)1(خلققبلخلقهـاسبحانهوبأنهمعها،

أحبومحل،ورسلهكتبهومستقؤوححهمهبطوبأنها(،السجدة)حم

عنوالنهيبالمعروفوالامر،ؤالصدقةالجهادوهو،إلبهالأعمال

ذلكمنالسماءفيولحس،اوليائهونصرأعدائهومغايظةالمشكر،

سكانمنافضلوالمتمينوالأنبياءالرسلمنساكنيهاوبأنشحي!،

أشرففحسكنهم،السنةاهلمذهحثهوكحا،الملائكةمنالسماء

والثماروالأنهارالمنافعمنفيهااودعماوبأن،الملائكةمسكنمن

فييودعلمبركاتهامنهومماوالنباتوالحيوانوالأقواتوالمعادن

<*2لقوقينءايمت>و!ألاز!:قالسبحانهاللهوبأن،مثلهالسماء

22[:]الذارياترذف!ومالوعدوذا--ا<ل!ت!أدرفى>:داللم02[،:]الذإريات

إلافحهايكنلمفلو،رزقهمحلوالسماءاياتهمحلالأرضفجعل

كل)2(،و
اللهجعلهاالارضوبأنوميتا،حياورسلهانبيائهخاتموبخماب!ته

لملابسه؟للساكنومادةوكفاتا،وفواشا،ومهاداوبساطاقرارا

)1(

)2(

)ظ".وحاشية)ع(منوالحثت"،!الارض":ظو)ق

.خاتم!!بعيةإلايخيايكنلملىفإذ:)ق(
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بركتهاأخرجتإذاولاسيماالائه)أ"،وجميعومراكبهوشرابهوطعامه

بهح.زوجكلمنوأنبمتوازيخت

برانب()ظ/223فضلهافييكفيللسماء:المفضلونقال

لأعلىاالرفيقوأنفيها،وكرسجاعرشهوان.فيهاأ6(سبحانهالعال!حيبن

أنبيائهمستمروأنهافيها،كرامتهداروانفيها،عليهمأنعمالذي

3"شزأكلمنمجرا!أمطهرةوانهاالحشر،يومالمؤمنينوعجادهورسله

اللأرواحابوابهاتفتحلاولهذاالأرض!،افييكونودنسوخبحب

عين،طرفةاللهيعصوذلامنمسكنوبأنهاملكوتها،تلجولا،الخحيحة

أشرفوبأنها،قائماوساجاومللثإلاأصايحاربعموضعفيهافليمص

ايالت،واعظمخلقةواحسنواصفىوأنورواوسعالأرض!،منمادة

الأرض!،اإلىهيتحتاجولااليها،كمالهافيمحتاجةالأرض!وبأذ

الأرض!،اعلىمقذمةالمواضعغالبفياللهكتابفيجماءتولهذا

واما،مجموعةبهاأتيوفضلهافلشرفهاالأرض!وافردتوجحعت

لأرضوممن>:قالتعدادطاأريدوحيث،امفردةإلاتأتفلمالأرض!

أعلم.والله،الصواباهوالقولوهذا،(مثلهن

فاثدة

الفسخ:الخانية.الطلاقفرقة:الاولى؛فرقةعشروذالنكاحفرق

الإيلاء.فرقة.الرابعة.النفقهعنللعسرةالفسخ:الثالحة.بالمهرللعسرة

العنين.فرقة.السابعه.الحكمينتفريق:السادسةالخاثفرقة:الخامسة

)1(

)2(

)3(

آلاته،.لا:قراءتهاوتحخحل

السماء،.رب"أن)ع(.

"."شية)ق(:
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فرقة:العاشرة-العبدتحتالعحقفرقة؟التاسعةاللعاذ.فرق:الثامنة

.الرضاعفرقة:عشرةالثانية.العيوبفرقة:عشرةالحادية.الغرور

:عشرةالرابعة.الزوجةتحرمحـبالشبهةوطءفرقة:عشرةالثالحة

احدهما.ارتدادفرقة:عشرةالخامسة.الزوجيناحدإسلامفرقة

وا،اربعمناكثراواختانوعندهالزوجإسلامفرقة:عشرةالسادسة

الثامنةالسباء.فرقة:عشرةالسايعةوخالتها.امرأةاووعمتهاامراة

الجهكفرقة:عشرةالتاسعة.صاحبمهالزوجيناحدملكفرقة:عشرة

.الموتفرقة:العشرون.النكاحينأحدبسبق

والعيب.والعرورالحريهفرقة؟وحدهاالمراةإلىمنهاالفرق5فهذ

ماومنهاايفحا.والعيبوالغرورالطلاق:وحدهالزوجإلىومنها

عنوالعجزوالإيلاءوالحكمينالعئينفرقة:وهومدخلفيهللحاكم

الزوجيناحدعلىيتوقفمالاومنها.الوليينونكاجوالمهرالنفقة

احدهماوإسلامبالشبهةوالوطءوالردةاللعانوهو:الحاكمولا

والزضاع.صاحبهالزوجيناحدوملك

استيفاكا:وهووإصابةزوجبعدإلايملافى)1(مالامنهاالفرقوطذه

والوطءوالرضاعاللعانفرقة:وهوابدايخلافىمالاومنها،اللاث

وإسلامالردةفرقةوهيخاصةالعدةفي!للافى)2"ماومنها،بشبهة

جديدبعقد!لحلافى)؟(ماومنها،الرجعيوالطلاق)3(الزوجيناحد

والعيوبالإيلاءوفرقةوالنفقةيالمهروالإعسارالخلعفرقة:وهي

)1(

)2(

)3(

)(

،!)ع(:"تلافى

)ظ(.منوالتصويبيلافى"،لا"ماق(:!)ع

ا"."أحدححاظ(:و)ع

.!لا"أما1:()ع

1337



الحكمين.وفرقةالايلاءوفرقة،الطلاقإلافسخوكلها،والغرور

فائد-أ1،

وجودبينالحرددبهفمرادهمالشكلفظالفقهاءاطلقحيث

ا:كقولهاحدهما،ترجحاوالاحتمالانتساوىسوا!،وعدمهالشيء

احمصولها،اوالطهارةانتقاضاو،طهارتهاوالماءنجاسهفيشكإذا

ااكئو،اوواحدةطلقهلشكاو،الضلاةافيركنفعلاوأ(221لمأظ/

ليقحن،علىبنى-ذلكونحولا،امالسمممسغربتهلشكاو

ماعلىوليبنالث!ك"وليطرحع!ي!أ2"؟قولهقولهمصحةعلىويدل

أِ)3(يرس
011ستيمن"

:ابصورينتقضوهسا)4(،اليقينخلافالشك:اللغةاهلوقال

منالأغلبعلىبنىالركعاتعددفيترددمتىالاماماذمنها:

الاحتمالين.

منعندظنهفىالأغلبعلىبنىالأوانيفيشكإذاانه.ومنها

.التحريلهيجوز

ا.الجهاتفيظخهغالبعلىبنىالقبلةفيسكإذاانه:ومنها

إذاايصلىاذلهجار،الصلاةوقبدخولفيشذإذاانه:ومنها

الوقت.دخوذظنهعلىغلب

)1!

)21

)31

.(2831-12لا6)3/:تقدمماوانظر."أ)قاعدة:()ق

0.01.الغبيقول"صححهم)ث(:

.-عهاللهرضي-الخدريسعيدأبىحديثمن)571(رقممحلمأخرجه

122(.)ص/المنير":الحصباح)1:أنظر
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بهاعملوالشاهدالراويعدالةظئهعلىغلبإذا)1(أنهومنها:

اليقين.علىيقفولم

ظنهعلىوغلبلا،امنصابهوهلالمالفيشكإذاومنهات

.نصاببأنهواحدخارصاخبرهلوكما،يزكيهفإنهنصابانه

له،أهديانهظتهعلىوكلبطعامابيظفيوجدلوومنها:

امراته.اوولذهبهاخبرهلوكمايتيق!،لموإذالأكللهجا!

حرالم؟أوحلالهو)2(هلزيدمالفيلفكلوانهومنها:

ذلكونظائر،منهالأكللهيجوزلافإنه،حرائمانهظنهعلىوغلب

بمطر؟.ليسالقاعدةمنذكرفماجدأ،كثيرة

قاعد-)3،

عليه،هومنبذمةمتعققاحدهمامحل،فيحقانحمتزإذا

ب()ق/321المتعلقالحققدمله،هي)؟"منبعينمتعلقوالآخر

وعلىالأخر.الحقبخلافبفواتهايفوتلانهالاخر؛علىبالعين

مسائل:ذلك

-بحوجبعليهالمجنيفدم؛المرهونالعبدجنىإذااحدها:

المرتهن.بخلافبالعينحقهلاخمتصاص،المرتهنعلى-جناليته

كذلك.الغرماءعلىعليهالمجنيفدم،المدينعباجنىإذا:الثاية

)2(

)3*

)4(

)ق(.!صاقطهناإلى."..دخولفي!شك:قولهمن

اهوي!.مال"في)ق(؟

.""فائدة:)ظ"

هي"."متعلىو)ق(:بعي!هي..."،"منتعلق)ع(:

9133



كانافإن،بالتسليمالمبتديفيوالمشتريإلبائعتشاجإذا:الثالتة

علىالبائعاجبر،الذمةفيالثمنكانوإن؟عدلبينهماجعل،عينين

فإنالمشتريبخلاف،المبيعبعينحقهلتعلقاولأ،المبجعتسلإم

البائع.بذمةمتعلقحقه

،1)قاعدة

الثبوتفيفيغتفر)3(:اصالةيثبتوماضمئايئبتمابينفر!ا

مسائل:ذلكوعلى،الأصليفي)3(يغحفرمالاالضمني

المحرولو،إقرارهيقبللملوارلببمالالمويضىاقرلومنها:

.وغيرهالمالذلكواستحق،إقرارهقبلبوارث

بدركعليهرجع،مستحقةفخرجتسلعةمنهاشترىلوومنها:

بالملكلهاقرولو)4(،بالملكلهإقرارهمنهشراؤهتضمنوقد،المبيع

هبالدركعليهيوجعلا،مستحقةفخرجتاشتراهاثمصريخا

وعليعنيالص!طمعبدكاعتق:لمسلمالكافرقاللوومنها:

الموسزالكافراعتقإذا!ونظيره،الوجهيناحدفييصحفإنه،ثمنه

-أيضا-،الوجهينحدفيجميعهعليهعتق،مسلمعبدفيلهشركا

بيعه.يصحلمأعتقا،حتىالحسلماعبدكبعني:لص!طمقالولو

فاعدة

تبيحهومالا،الاشتباهحالفيهالاجتهاديجوزالضرورةتبيحهما

)1(

)21

)3(

الح(

مححملة.(ظ)وفىإ"ةئدفا":(ق)

الموضعين.قي"فئفتقر"تقرا؟اذيمكن

"الى((.)ق(:

ا"وقدإ-ظ(:و)ق
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مسائل:هذاوعلى.فلاالضرورة

احدهما.فيالاجتهادلهيجزلم،بأجنبيةاختهاشخبهتاذا:أحدها

يجحهداذلهيجزلم،علحهواشتبهتامراتيهإحدىطلق:الثانية

إحداهما.في

فييخحرىأنلهيحز)9(لم،بالنجىالطاهرعل!هاشتبه:الثالثة

احدهما.

للشرببنجسطاهرأو،بمذكاةميتةاشتبهتمالوبخلافوهذا

لان؟كلهذلكفييخحرىفإنه،القبلةجهةأشخبهتاو،الضرورةعند

وكيرها.)3(المسايفةحالةفيالقبلةتركوتبيح2(،تبجحهطالضرورة

قاعدة

،بحالبهمعتدايبقولممبدلهيحصولالأيدالمنحكمهبطلما

لموما.فيهالشروعقبلكوجودهفمهالشروعيعدالمبدلوجودفإن

المبدلوجودئبطلهلمالجحلةفيمعتبرابقيبلراساحكمهيخئى

مسائل:هذاوعلى،فيهالشروعبعد

انقضاءقبلالقرء،ذواتمنصارتإذابالأسهرالمعتدة.أحدها

الحيض.حالأ()ق/322الأشهراعتبارلب!نإليهاانحقلتعدتها،

فيشرعسواء،الحيممبعدالماءعلىقدرإذاالمتيمم.الثانية

تيممه.بطلفمهايشرعلماوالصلاة

)1(

)2(

)3(

".)ظ(:"يجب

)ع(.فيليهـمت

.بعدحما(فما-1255)3/المسائلهذه!تقدمت،بالسيوفاليبارذة:اي
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اواالإطعامعلىقدرثمالكفارةصومفيشوعإذا)1(؟الثالثة

اعتجارهايبطللمالصوملانإليهما؛عنهالانتقاليلزمهلملعتق،

شوعوقد،وقربةعبادةكونهفيمعتبرهوبل،الطعامعلىبالقدرة

به-وتعبدهتقربهيبطلولم،كذلكفيه

لم،الهديعلىقدرثمالصومفيشدعإذاالمتمتع:الرابعة

لذلك.الانتقاليلزمه

المكئفعلىوجوبهابحالالكفاراتفيالاعتبارأذ:ئانوفرق

وجبثكمااداؤهاعليهفالواجب،ذمتهفيالواجباسحقرارحاللأنه

يلزمهالمالصوموقيالحغثبعدالطعامعلىقدرلوولهذا،ذمتهفي

اداءعليهالواجبفإنوالصلاةالعدةبخلافه،كذلكإليهالانتقال

وماا،للضرورةذلكتركلهابيح!أنما،الاحوالاكملعلىالصلاة

سواء.العدةوكذلكعدمها،عندعدلمفهوالضرورةبشرطابيح

قاعدة

والالاتا،بهالمأمورالشيءفيالقدرةإلىبالنسبةالضكلف

ل:أحواربعةلهالبدذ؛منبمباشدتهاالحامور

علىالقادركالصحيحظاهر،فحكمهبهما،قدرتهاحدها:

الكاملة.الرقبةعلىالقادروالحرالماء،

العادموالرقيقللماء،كالمريفالعادمعنهما،عجزه:الثانية

ظاهر.أيضافحكمه،للرقبة

..إذا."الحتيحم:قولهمن)1(

الالشة.:الرابعةجعلفلذا

الانه،المسألةافسقطت)ق(.منساقطهناإلى"
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العادمكالصحيح؟بهالمامورعنوعجزهببدنهقدرته:الثالثة

بدلهإلىالانتقالفحكمه،الكفارةفيالرقبةعنالعاجزوالحر،للماء

ونحو،الكفارةفيالصياماوكالخحمم،عليهيقدربدللهكانإن

عنالعاجزكالعريان،وجوبهعنهسقطبدللهيكنلمفإن،ذلك

يعيد.ولايصليفانهالصلاةفيعورلهسخر

بدله.أوبهالمامورعلىوقدرتهببدنهعجؤه:الرابعة

صور؟ولهالاقسامهذهفيالإشكالموردفهو

يقدرمالولهالراحلةعلىيستمسكلاالذيالمعضوب:احدها

علىلقدرتهبحالهعليهالحجوجوبفالصحيحعف،بهيحجأن

الأكثرين.قولوهذا،بمنفسههومباشرتهعنعجؤوان،بهالصأمور

الجهادعليهيجب،ببدنهالعاجزبمالهالجهادعلىالقادر)1":ونظيره

احمد.عنمنصوصتانروايتانوهماالعلماء،قوليأصحفيبماله

،الإطعامعلىالقادرالصومعنالعاجزالكبيرالشيخ:الثالثةالصورة

العلماء.اقوالاصحفيمسكينايويمكلعنالاطعامعليهيجبفهذا

حكمحكمهفهذاالماء،استعمالعنالعاجزالحريفى:الرابعة

.الإطعامإلىيختقلالصيامعنالعاجزكالشيخ،بدلهإلىوينتقل،العادم

لهكانإنكلهذلكفيعفالمعجوزب،)ق/322ان:هذاوضابط

وجوبه.عنهسقطبدلطلهيكنلموإن،بدلهإلىانتقلبدل

والعجزالبدنببعضالعجزبين)2"ففرقالقاعدةهذهتمقدتفإذا

الئاية.الصورةهيوهذه)1(

."لاف!فرق:)لئى()2(
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يسسقطلمالبدذببعضعجؤمتىبلسواء،فليسا4بعفالواجبعن

وبعضهجريخابعفبدنهكانإذاهذاوعلىالاخر،البعضحكمعنه

كماا،الضحيحالصذهبعلىللجريحوتيممالصحيحغسلصحيخا،

الجريح!أ(.حديثعليهدل

واجب،عتتيمنبهيتمكنما)2(بعضهالمعتقملاشإذا:ونظيره

الإعتاق.لزمه

غسلعليهوجمبوضوئهاعضاءبعضذهبا(2)ظ/كااإذا:ونظيره

يلزمهحيثلإسكالمعتركفهذا،لواجببعضعنعجزإذاواما،الباقي

بعضإمساكعلىقدرفمن،مرةالخلافويخرجمر!،بهيلزمالاومرةبه

وعجزالحجمناسكبعض!على3(قدرأومن،اتفافايلزمهأ،إتمامهدوناليوم

قدرولو،عنهعجؤفيماعنهويستنالب،عليهيقدرمافعللزمهبعضها،عن

بغضعلىقدرولوالبعف،عتقيلزمهأ،كاملةعنوعجؤ،رقبةبعضعل

اوجهاذ؛الوضوءوفي،الغسلىفياستعمالهلزمه،غسلهاولوضوئهيكفيهما

الماء.يستعملولا،التيممإلىينتقلانله:والثاني،يلزمه:أح!طما

يلزمهلامشروعةعبادةجزؤهيكنلمماأن:البابوضابط

لزمهمشروعةعبادةجزؤهكانوما،بعفاليومكإمساك،بهالإتيان

النومعندكمائشرعفإنه،اعضائهبعضالجنباكتطهير"،به)!الإتيان

للجنابة.تخفيفاالوضوءلهئشرعوالمعاودةوالأكل

المسجد،قيويلبثيتوضاانللحنباحمدالإمامجوزهذاوعلى

)2(

)3(

)؟(

ضعف.وفيه،(1/691)والدارفطني،)336(رقمداودأبوحدثهأخرج،الشجةصاحبه!

بعض"."المعتق:صوابهاولعل،الأصولفيكدا

قلم.سبقوهو"عجز"!)ع(:

ايفا.قلمسبقوهولما...يلزمهلمامشروعةعبادةكان"وما:)ع(
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بعضرفيالاكبرالحدثتخفيفثئبت!إذا.يفعلونهالصحابةكاذكما

الاصغرأا".فكذلكالبدن

العبد،بعضىعقعلىبالقدرةعليهمينتقضرفهذا:يقالأنيبقى

3.بهيئزمونهفلاهذاومع،مشروعفإنه

اددهأنالطهارةماءبعضرعلىالقدرةوبينبينهالفرق:قيل

فقالماء،يسحىماعدمعندالبدلإلىالمكلفنقلإنحاسبحانه

ماءالطهارةوبعفما![،لح3]الخساء:<فتيصصو!دوأمافلم>:تعالى

.وجودهمعيحيممفلا

عند،والصيامالإطعامإلىنقلهسبحانهادلهفإنالعتقفيوأما

ناريبولالتبظخ(،>فمن:فمال،الرقبةإعتاق)2(استطاعتهعدم

هذاغيرالكلاميحخملولا!قبة)3"،تحريريستطعلمفمن:المعنى

اعلم-والله-رقب!تحريرمستطيعكيوالرقجةبعضىعلىوالقادر،البتة

.القاعدةهذهفيليظهرمافهذا

ئدةفا

الحاكميفعلهفهلفآمتنع،بإنشائهوامرشي!عليهوجبم!

عليه؟يجبرهاوعنهأ()ق/323

الشارعجهةمنووكيلانائبانصبالحاكمأنمأخذه،خلاففيه

جموديه.حتىعليههولمنوملزمامجبزاأو،لهيستوفيهحتى،الحقلصاحب

)2(

)3(

.،الوضوء9:()ق

ي!.انقطاعه"عمد:()ق

."!..يسخطعلمرقةبعضعلىقدرمنأنريب"ولا)ق(ة
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والاجبارالإلزاموصفيغلبفهل،حكمفيالأمراناجتمعفإذا

مسائل:هذاوعلى،المسألةسرهذا؟والنيابةالوكالةوصفأو

الحاكميطلقافهلوالطلادتالفيئةمنامتنعإذاالمولي:احدها

.خلاففحه؟الطلاقعلىيجبرهاوعليه

لإعساره،بهيضتهأورقيقهعلىالانفاقمنامتنعإذا:الحانية

يجبرفهلالبيعمنامتنعفإذ[الجاقي،علىللإنفاقالبعضبيعكفف

أيضا.خلاففجه؟عليهالحاكميبحجغاوعليه

الاوقلنا:،ع!قهمنوامتنعالعتقبشرطعبدااشترىإذا:الحالثة

يعتقاوالعتقعلىيجبرفهلوالامضاء،الفسخبينالائعيخيز

.خلاففيه؟عليهالحا!كم

فائدة

)2(.مسائلفيبهقالوقد)أ"،الاستحسانردفييبالغالسافعي

اخادافا،يكونانالغنيحقفيالمتعةفياستحسنانه:الاولى

درهضا.للالينالمتوسطوفي،مقنعةالفقيرحقوفي

بالحصحف.التحليفاستحسنأنه:الثانية

.أيامثلاثةتكونانالشفعةخيارفياستحسنانه:الحالة

السبقبمخرجالنضالفييبداإنهأقوالهأحدنصفيانه:الرابعة

)11

)2(

فيو"قاعدة27(،لا)7/267-الام":9منالاسخحساذإبطالةكأبانظر

تييجه.لابن(15-؟9)صى/:لاالاستحسان

:"الححيطالبحرو"،36(4-7362/،6133،931/،123)3/:"الام":انظر

للزركي.(9-79!/6)
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.استحسانوهو:أصحابهقال.الرماةلعادةتباغا

فائد-)1،

الحديث-خالفوإن-المدينةاهلعحلاتباع:مالكاصولمن

العقود،فيو[لنياتالقصودومراعاو،الحجلوإبطال،الذرائعوسد

والقول،والحكوماتالدعاوىفيالحالوشواهدالقرائنواعخبار

الشرعية.والسياسة،بالمصالح

القولوترك،القباسوتقديم،الاستحسان:حنيفةابياصولومن

بالحيل.4والقوالمتأخر،بالعامالمتقدمالخاصوثسخ،بالمفهوم

وتقديممعها،والوقوف،الالفاظمراعاة:الشافعياصولومن

.غيرهعلىالحديثب()ظ/225

فاذسبجلا،إليهوجدمابالحديثالاخذأحمد:أصولوم!ت

مناخذالصحابةاختلففإن،يخالفمالمالصحابيفقولتعذر

اقوالاخحلافعندقولهيختلفماوكثيفىادليلا،بأقواهااقوالهم

وهذا،الضروهـةعندبالقياسأخذكفهذلكعليهتعذرفإن،الصحابة

.متفقانعليههحابلالشافعيأصلمنقريب

فائدة

التساويوقعفإن،التعارضعندالتوجيحبالظئياتالعمل9شر

فهلىالتقليدالعملطريقكانفإن.والتوقفالتخيير:قولانففيه

.وجهانفيه؟يقلدهمناعيانفيب()ق/323التوجيحليشترط

ذإ،هناكللترجيحمدخلفلا،اليقينالعملطريقكانفإن

.!فوائد)(:(أق(11
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ا.اليقينياتفيتعارضولا،متعارضينبينيكوذإنماالقرجيح

رو)1(
فيها؟المعارضةتسسمعوهل

لممنومنهميسمغها)2"،منمنهم:قولانالجدللأهلىفجه

لمقطجةمقدمةفيمعارضةكانمشاإنانها:اقفصيلوالحقيسمعها،

سمعت.غيرهافيمعارضةكانتوإذ،بحالتسمع

فائدة

:أقساماربعةتعالىدلهالواجبةالحاليةالحقوق

التمكنبعدالذمةفييثبتفهذا،كالزكاةالمالحقوقأحدها:

إذاالذمةفييشبتولا،يسقطلمذلكبعدعنهعجزفلو،ادأئهمن

الفطر!زكاةبهذاوألحق،الوجوبوقتعنهعجز

والظهارالايمانككفادة،الكفارةبسبحبيجبما.الحانيالق!م

أسبالها،انعقادوقتعنهاعجزفإذا،القتلوكفارةرمضاذفيوالوطء

فيمشهوراذقولاذسقوط!اأوالحشمرةإلىذمتهفيثبوتهاففي

وأحمد.الشافعيمذهب

الصيد،كجزاكاالمتلف،ضماذمعنىفيهماالحال!ةالق!م

عنهعجزفإذا،الاحرامفيواللباسوالطيب)3(الحلقفديةبهوألحق

وهذا،المتلفوجزاكاالغرامةلمعنىتغليحاذمتهفيثبتوجوبهوقت

لااترفهلانه؟كذلكفليسويابهالطيبفيواماظاهر،الصيدفي

،1(

)2(

)3(

."ركماتتا":()ق

.("إ..سمعها.منلامن)ع(:

"الأذممطلا.)ظ(:
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إرالحهحافيالفديةتجبولم،بمشلفينليساوالبهفرالشعرإذ،إتلا!ت

بالقيمة،لتميدتإتلافالكونهاوجبتلولانها؛الإتلافمقابلةفي

الراسكتغطيةالمخزالترفهبابمنهيوإنماالحاأأ"قحمةولا

ناالأقوالمنفالزاجحهذاوعلىههنا؟اإتلاففأي،واللبس

والجهل.النسياذمعتجبلاذلكفيالفدية

عنهاعجزإذأفهذه،والقرأدنكالمتعةالنسكدم:الرابمالقسم

احدهما،ذمتهفيترتبعنهاعجزفإن،الصياممنبدلهاعليهوجب

؟الأحوالبأغلظاوالوجوببحالالاعتباروهللزما،عليهقدرفمتى

.خلاففيه

كالنإنلكنعنها،بالعجزتسقطلافإنه؛الادميينحقو!اواما

نملصاحبهاوأخذ،الاخرهفيبهاطولبادائهافيمنهبتفريطعجزه

حسضاته.

كانأو،غرقأو،مالهاحتر!اكمنتفريطبغيرعجزهكانوإن

اصحابهاواخذبهذمئهإشغالففي،ضمانهعنعجزهبمخطأالإتلاف

أعلم.والده،ذلكفيللناسشافكلامعلىاقفولم،نظرحسناتهمن

فائدة

عنعجزومن،بهالإقرارملكلعقدالإنساءملك"من:قولهم

اختلالفأما.منعكسولامطردغيربه"،الإقرارعنعجزإنشائه

.-)6(
مسائل:دعيده

)ق(.منوسقطت"لها((،)ظ،:)1(

"ففيه".)ع(:2،لي
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العقدإنشاءيحلكالمجبرةغيرالحراةولىأ()ق/324احدها:

ا!بهالاقراردونعليها

وانكرهافيهؤكلمااشعترىانهادعىإذاالشراءفيالوكيلةالثانحة

لإنسائه)1(.ملكهمععليهإقرارةيقبللم،الموكك

قولفالقولالحوكل،وانكر،بهاقراذابالب!الوكيل.الثالمة

01الفوكل

مسائل:فسفيعكسهاختلالواما

قبل،بهأقرولو،نمسهإرقاقإنشاءيحلات)2"لاالعاقلان:احدها

ال!!رار.علىقادرالإنشاءأ(أظ/226عنعاجوفهذا

إقرارها.قبلبهاقرتولو،النكاحإنشاءعنعاجز!المرأة:الئانية

إقىارهقبل،بدفيعليهالحخربعد)3(المرهونالعبداقرلو:الثالثة

!لانشاء.يملكولم

يزياماالصحةفيوهبهكانانهالمريضلأجنبياقرلو:الرابعة

أ.الانشاءيملكولمالروايتيناصحفيإقرارةقبل،الثالثعلى

ولايتيفيحكصتكنمت:[لعزلبعدقالإذاالحاكم:الخامسة

وكذلكالانشاء،يملكلموإن،وحدهقولهقبلبكذا،فلانعلىلفلان

هومنطتسلمهانها!رأمض:يدفيمالعنالمعزولالقاضيقاللو

!.الأميكدونالقاضيقولقبل،لفلانهوبلا:الأمينوقال،لفلان

)1(

)2(

)3(

01ي!بهلإنشاءا":()ق

.ا""يححل:(أع

"الحأذونإ.ظ(ةو)ق
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مالأحدهمايدفيرجلان:وهيبهايعايامماالص!ألةوهذه

ولا،خكئمعليهلهولا،يدهفيالمالليسوالاخر،عليهامـنوهو

الأمين.دونبالمالالحانيهذاإقراريقبل،عليهامينهو
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فائد-)1(

مخرخهوالبعثمسكئهوالقبرمدركهالموتانيعلئمكانمن

ستنضجهنارأوالقيامةيومستبهجاجنالببجنوانه

اسحجهمنهعليهقاموماسمجبهالئقوىسوىشيءفكل

تزعحهء2"سوفالمناياأنيدرلموطنالهالدنيااتخذالذيترى

المناصلأغمادهنفيوهابتكالقناأبطالهااكتافعلىتطل

لكواهلوالذرىرداهنوتلقىومنمبمخفكلالرراياتحامى

سليصةالرماحأعقابوترجع

توشطافابغالعيشتبغيكنتفإن

العواملاالدا!عينفيحطحتوقد

المتطاول)3"يقصرالتناهيفعند

)2(

)3(

*+،

ا".)ق(:"شعر

؟5(.9)2/:الزند"سقط!ديوانفيالمعريالعلاءلأبيالالات

.(552-155لم/)2ت"الزندسقطديواذ"
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الزاكونيأ1"وابنعقيلوابنالخطابأبىفتاوىمن

المسلم؟بإذنيصفيأنللذميهلقي

لانه؛يأذنلمأوالمسلمأذن،لهيجوزلا:الخطابابواجاب

مثله.عقيلابنأجاب.تعالىللهحق

ستوزا؟المسجدعلىيقفأنيصحهليم

وتنفقولبيعهاالمسجد،علىوقفهايصح:الخطابابواجاب

خصتفإنها،الكعبةبخلاف)2"حيطانهتسترولا،عمارتهعلىاثصانها

حولها.بالطوافخضتكمابذلك

وهو،بدعةلأنهراشا،الوقفهذاينعقدلا:عقيلابنواجاب

.الميراثحكمعلى

ظالم؟ينتزعهاأنعرفهاإذافخافئقطةوجدإذا!

ولاالتعريفتركفيمعذوزايكونلا:الخطابابواجاب

تعريفها.بعدإلايمفكها

ب(أق/324مالكها،علىلحفظهايرادالتعريف:عقيلابناجاب

يجدانإلى،يدهفيابدافيدعهاتضييعها،إلىيفضيالتعريفوهذا

حولأ.فئعرفهاوامنا،فسحة

)1(

)21

مسالة:قبل!اإلى)ق(فيتاخرالع!وانهذا

علم.كلقبلدفخاوكلا،كلحةوتكررت

.""جدرانه:()ق
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؟.شاأ.البريهفيوجدإذا*"

المصروفيمالكها،جاءإذاضمانهاعليهووجبفذبحهااخذها

البرية،بحلافالمحلةاهلدارمنخرجتانهاالظاهرلأذئعرفها!

.الخطابابيجوابهذا

ولزمه،اثمذيحهاوإذذبحها،لهيجوزلا:عقيلابنوجوال!

قيمتها.ضماذ

يضمن؟هلوديعةوعندهإنساناالسلطانصادرإذأ!

فإنفيها،فرطإذاوالضمانالإثمعليه:الخطابابواجاب

استدعىفإن،إئمغيرمنالضمانعليهكاننفسهفييتأذىانهتحفق

ضماذفلااختياربغيرواخذتعليها،يدلهلمإذاالحوحالسلطان

عليه!

بإقرأره،منهياخذهاانهظنهعلىغلبإذا:عقيلابنجوال!

.الضماناوعليهعليهادلالةذلككان

ظلفا؟لهاالسلطانفاعترضوديعةعندهكاناذاإ+

مئل)1"مثابا،كانوتأولعنهاوو!ىخلفإن:الخطابابواجاب

يسلكاه،لمبموضعاو،الحرامالمسجدفييودعنيلمإنهيحلفان

منالسلطانواخذهايحلفلمفإن،ونحوهكرمضانزمانفياو

دلهاواإليهفدفعهابالطلاقيحلفانمنهطلبفإذا،يضمنلمحرت

ضمن.مكانهاعلى

.،!...مثلكاذعنها"ووركلما:)ق()1(
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،الطلاقوقوعمنبحوفهالضمانيسقطلا.عقيلابنجابو

.الطلاقبوقوعضررهعنبهاافتدىلأنه؛إليهبدفعهايضمنبل

مجوسىئجعلمهقدالمسلمكلبكاناذا*

ذأللمسلميكرهلا:عقيلوابنالخطابأبواجابب()ظ/226

به.يصطاد

بها؟ويحكموأبنهأبيهشهادةيسمعأنللحاكميجوزهل-د

بها.ويحكملغيرهشهادتهماسماعلهتجوز:الخطابأبواجاب

ولم،تهمةذلكمنعليهمايتعلقلمإذايجوز:عقجلابنجواب

التزكية.بطريقتحبتلمريبةشهادتهمابقبوللهمايوجب

أخبرنافقالوا:،شهادتهممستندعنالشهودلحاكم1سألإذأفي

جماعة؟

بشهادةفيهويحكمذلكفيشهادتهمتقبل:الخطابابوأجاب

الاستفاضة.

،الناسبيناستفاضأوبالاستفاضةصرحاان:عقيلابنجواب

جميغا.والنحسبالوفاةفيقبل

فان؟الزكاةفيهتجثوهل؟بالذهبالمصحفكتابةيجوزهليهم

؟قدرهلحعرفةحكهيجوزف!لوجبت

لهويجوزنصائاكانإنالزكاةفيهتجب:الخطابابواجاب

.وأخذهحكه

!حرامبالذهبالقوانكب:فأجابالزغوانيابنعنهاوسئل
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كانوإن،ورفعهبحكهويؤمر،المصاحف111(زخوفةجملةمنلأنه

ينزلولأنه،الزكاةفيهو!بتما،يتمولشيءمنهاجتمعحكإذامما

كاذ2(شيولمنهيجت!لاحذإذاكاذوإنا،المحرمةالأوانيمنزلة

فيه.شيءفلاالتالفبمنرلة

يننضا()ق/!32الصومفكان،للرضاعثفسهامرأ؟1أجرتإذانر

ذلك،لأجلرمضانفىبالفطرالصبيأهلىفطالبها،يغيرهأولب!نهامن

وماالخيا!؟الصبيلأهليئبمتهلىيجزلمفإذالفطر؟لهايجورهل

تفطر؟أنللاميجور:قلناوقدجوأ!همنالماخ

صحيحةإجارةنفسهاأجرتقدكانتإذا؟الخطابابواجاب

المرتضع،بذلكيتأذىبحيثتغير،أونقصلبنهااذاالافطارلهاجاز

فيالخيارالصبيلأهلكاذتفعللمفإن،ذلكلزمهاامخنعخاوإذا

الفسخ.

تؤجوأنلهايجورعنها-:سئل-وقدالزغوانيابنواجاب

يوجد،لمامغيرهاوجدسواءولدها،ولغيرلولدهاللرضاعنفسها

يلحقولاالمشقةيلحقهالاكانفإنالفرضلصومادركهافإذا

دوذخاصتهافيالمشقةلحقهاوإذ[لفطر،الهايجزلمالضررالصبي

ولحقلحقهاوإنعليها،فديةولاوتقضيالفطرا،لهاجازالصييئ

القضاءمععليهاووجبالفطر،لهاجازوالضر!المشقةالصبى

فمسحأجوها،بالصومونقصانهاللبنتغييرمعالفطرابتوان،الفدية

قصدتفإن،الفسخوفيالعقدعلىالممامبالخيارافيالصبيلرضاع

)1(

)2(

)ق(:"سرقة!!01

)ق(.منصاقطهاإلى."..رجبت)(يتحول:قوله!!

1356



الفطرإلؤامهاللحاكموكان،وعصتاثصتابالصبيالاضراربالصوم

ذلك.طلبإذا

،المتاعوئخرج)1"النماسدوريدخلأنقرداالناسأحدعلمإذايهبم

صاحبه؟بذلكيقطغفهل

القطع.يلؤمهلا:الخطابابوأجاب

علىقطعولانفسهفيالقردلفعلحكملا:عقيلابنوأجاب

اتلفه.لماوالغرم،اخذهلماالودعليهوإنما،صاحبه

[لفرقما:لهوقيلبعييهاالمسالةهذهعنالزغوانيابنوسئل

الامر؟علىالقوديجحثفإنه،بالقتليعقللاصبياامرلوماولجنبينها

واصبيا)2"امرإذاوأما.و[لضمانالردويجبقطعلابأنه:فأجاب

مضحونالأعجميوالصبيئفعللان؛الضمانبهيتعلقفإنهاعجمئا

فيعملللصبيالفقهاء:منقولمقالوقد.عاقلتهعلىالخطافي

ذلك.محلالقردفعلفياحايقلولم،القخل

ككلابهفهوالتهالقردلأن؛اولىلكانبالقطعقيللو:قلت

يقوىولا،المتاعبهفعلقدبق)3(فيهحبلارمىلووكحا،وخطافته

حيهعليهارسللو:قالواوقدالقرد،ومسألةالضورةهذهبينالفرق

القردفتنزيل،سلاحهمنزلةوالشبعالحيهفنزلوابهاقيدفقتلهسبغاأو

الأمبابلاذالم(؟اولىمنه[لمتاعبهايتشاولالتيوعدتهآلتهمنزلةهنا

)1(

)2(

)3(

."جنو":(ق)

...بالقليعقل"لا:قولهمن

به.يصادالذجماالغراءهوة

(الهذه".:()ع

)ق(.منسقطهناإلى"
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كال!ا،منهاالاحترازيمكنلاالحورمن)1(المسروقبهايخرجالتن

!عحلتالقردفجنايةوايضا.غالبامنهاالاحتراز1يمكنالقتلواسباب

انهشهما،منبتعليميحصللموالحبعالحيةوجناية،صاحبهبتعليم

أعلم.وألله

افهلئفطر،بانإلاتخليعطيحكئهو،يغرتمأإنسانارأىإذانن

الفطز؟لهيعجوز

الغرقمنتخليصهتيقنإذاالفطرلهيجوز:الخطابابوأجاب

الحخليص!معالصوميمكنهولم

وغلبتخليصهعلىيقدركانإذ!عنها:الزاكونيابنواجاب

يفطر)2(أنبينفرقولا،وتخليصهالإفطارلزمهذلك،ظنهعلى

ضعفانفسهمنيجدكاناو،السباحةوقتحلقهفيالماءبدخول

فلأنالمباحللسفريفطرلأنه؛يأكلحتىالجوعلأجلتخليصهعى

ا.اولىللواجبيفطر

والحيفق)3(،،والمرضالسفر،:اربعةالفطراسباب:قلت

إذاوالحاكلكالمرضعبصومهعليهيخشىمنهلاكعلىوالخوف

الغريق.مسالةومثلهولديهما،علىخافتا

وافتىاوفعلهو،الجهادعلىللئقويالفطرتيمية[بنشيخناواجاز

،االمتفقهةبعضعليهفأنكر)؟إ،رمضانفيدمشقالعدونازللمابه

لا!"المحاع:()ق(1)

.اا[!يدخل:()ع(21

.()قمنسقطت)3(

.(701)ص/:"لاختياراتا":وانظر(لحا
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علىللتقويفطرهذا:الشيخفقال،طويلبسفرهذاليس:وقال

معصية،اومباحاسفزايومينلسفرالفطرمناولىوهوالعدو،جهاد

فيهم،النكايةيمكنهملمصياموهمعدوهمقاتلواإذاوالمسلمون

وهل،الاسلامبيضةالعدوفاستباح،القتالعنالصوماضعفهمو!بما

البيامرهموقدالمسافر،فطرمناولىههناالفطرانفقجهيشك

للموةذلكفعلل)1(،عدوهمعلىليتقووابالافطارالفتحغزاةفيجمطح!

اعلم.والدهللتثفر،لاالعدوعلى

ولديهحا،علىلخوفهماوالفرضعالحاملفطرجازإذا:قلت

!علومنبالجواز،أولىالمقاتلينففطر،الغويقيخلصمنوفطر

قياشبابمنامرهذابلغلط،فقطالمرسلةالصصالحمنهذا

وايمائه.النصدلالةبابومن)2(،الأولى

غسلها؟إعاد)يجبهلميتةوطىءإذا!

غسلفلاعليهاصليكانفانفيهينظر:الزاغونيابناجاب

فرضسقطوقدعليها،الصلاةلاجلطهارتهاالغسللأنعليها؛

ذلك،بعدعليهاالصلاةاعادةمنيمغأنهغيو،بالأولىعنهاالصلاة

غسلها.اعبدعليهاصلىيكنلم!ان

وينشرالحديوجبهلالميتةوطءفياصحابنااختلفوقد

فعلى،الحرمةوينشرالحديوجباحدهحا::وجهبنعلى؟الحرمة

والحاكم:23651(،رقمداودوأبو30915(،رقم241)25/:أحمدأخرجه(>1

!ك!.النبياصحاببعضىعن>1/432(

4،.221/لا"التحهيد":فيعبدالبرابنوصححه

أع(.منساقطهاإلى."."بالجواز.:قولهمن21(
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الحرمة،ينشرولاالحديوجبلا:والثاني،اولىالغسلإيجال!هذا

ا.العتعدمالتفصيلعلىالامريكونهذا)1(فعلى

بعدغسلهايجب:قالبأنالحسالةهذهعنالخطابابوواجاب

رواية.فيهاعرفولا،عنديالظاهركذاالوطء،

تيممه)2(؟يبطلهل،بلعأثمالصبيتيعماذأ-أ؟

رواية،فيالتيممبذلكالصلاةلهيجوزةالخطابابواجاب

:روايتانففيه؛الوقتقبلاالبالغتيممإذاوكذلك

تيممه.يصح:إحداهحا

مخلهءفالصبي،يصحلا:لأخرىو

عليهتجبلالأنهلنافلة؛تيحمقدهذا:عقيلابنواجاب

فريضة.بهايصليانيجزلملنافلةتيمموإذا)3(،الصلاة

عشربلغإذاالصبيفياصحابنااختلف:الزاغوئيابنواجاب

لا؟.امبالصلاةمكلفايكونهل؛!عنجن

بلغاإذاهذافعلى،الخرقياختياروهو،عليهتجبلا:احدهما

افلاا،نافلةلصلاةالتيممفعللأنه؛إعادتهعليهوجبالتيممبعد

ا.الفرضبهيصلي

بكرابياختياروهو،بالصلاةمكلفانه0والخافي

)ظ(.منساقطهناإلى.،.0الغسل!إيجاب:قولهمن)1،

ق(.و)عقيوهي.المطجوعال!وجميع)ظ،منساقطةوجوابهاالمسألةهذه)2،

)ف(.منسا!طهناإلى،..."والاخرىةقولهمن)3(
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لصلاةعليهواجبتيحملانه؛التيمميعيدلاهذافعلىعبدالعزيز،

مفروضة.

،الحدثيرفعلاالتيمم:قلناإذانعم،تيممهلبطلانوجهلا:قلت

منشاءمابلوغهبعدالتيحمبهذاصلى)1"وقتهقبللفرضييتيممولا

.-ايضا-الفرضبهيصليأنهوالصواب،النوافل

ئقتلهلالظهرأصليأفا:وقال،الجمعةصلاةمنامتنعإذالح!

لا؟أم

قتل.وإلاتابفإذ،يستتاب:الخظابأبوأجاب

اعتقاداعتقدقدوجهعلىيكنلمإذا:جوابهفيعقيلابنزاد

القرايا.فيتنعقدلاانهافيالمجتهدينبعض

موضعين:فيتفعلالجمعه؟الزغواثيابنب()ظ/228جوالث

إذنمعالواسعالكبيرال!لذوهو،فيهوجوبهعلىمتفق:أحدهما

كماقتلالحالةهذهفيالجمعةترلتمتىفهذاإقامتها،فيالامام

.الصلواتسائرفييقتل

كالارباضمعهوجوبهافيالفقهاءاختلفما:الئانيوالموضع

ممأولأالجمعةتركإنفهذا،ذلكوأمثال،الامامياذنلموإذاوالقرايا،

عليه.ئعترضولابذلكمعذورايكونفإنهالفقهاء،مناحدقول

نبطل؟هلصلاتهفيبهافاشارمفهومةإشار؟للأخرسكانإذا!

منالصلاةتبطلفلاالسلامبردلإشارةاما:الزاغونيابنأجاب

."فرضهلا:(أق(11
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العصلامجرىمنهمايجريفإنهذلكغيزواما،والمتكفمالأخرس

عىصص)1،.
.الصلاةأبطلكثيراكانوإن،عنهعفييسيز!كاناإن،الصلاةلمحي

صلاته.بطلتمنهذلككعرإذا:الخطابابيوجواب

فإدن،الكلاممجرىتجريالمفهومةإشارته:عقيلابنبوجو

أ.تبطلذلكسوىوما،صلاتهتبطللمخاصةالسلامبردكانت

تنزيلهاوامامطلقا،كلامهمنزلةمنزلةالأخرسإشارة:قلت

دركانوإنماله،وجهفلاخاصةالسلاماردغيرفيالكلاممحزلة

ادلكماالعلماء،قولياصحفيفبطلغيربالاشارةالناطقمنالسلام

بخلاف،كلامهمنزلةلنزللمإشارتها()ق/3311لأنالنع؛عليه

.الاحكامسائرفيالناطقككلامالمفهحةإشارتهفإنالأخرس

لا؟أميجوزهلزمرمبحاءتوضأإذا!

الوضوءعنمنهيئأنهالمذهبيختلفلاةالزاغونيابناجاب

وهيلمغتسل،ا!لها"لالعباس:قولالنهيفيوالأصلبه،

النهيئ،ثبتلأجلهالذيالسببفيواختلفوبل")2(،حلل!ثارلب

طريعان:وفيه

.العباسقولوهو،وشرطهالواقفأختيارأنه:احدهحا

لورجلاان:وهيهذه،مثلمسألةفياصحابنااختلفوقد

قالبه؟يتوضأمامنهايأخذانلأحديجوزفهل،للشربماءسبل

"منا".ليع(:)1(

لار!قىوا،(871)2/:ا"العللفيواحمد،31(11،6؟5/):الرزاقباخرجه،2لي

.(46-1،63؟)2/1أ"مكةنجارأ"في
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لاتنزيهكراهيةعنهاالتهييكودطهذافعلى،ويكرهيجور:بعضهم

تحريم.

خالفلأنه!بهالوضوءلهيجوزلااصتحابنا:مناخرونوقال

.زمزمبماءالوضوءيجو!لاهذافعلى،الواقفمراد

والتعظيم.الكرامةسببهان:الاخرالطريقفأما

مطهير،يخرطاهرالمتوضىءاعضاءعنيتحدرماقلنا:فإن

زمزم.بماءالوضوءكرهالرواياتكأشهر

اعضاءمنينفصلمابنجاسةيحكئمإنه:الثانيةبالروايةقلناوإن

بهأأ،.الوضوءحرمالوضوء

الوضوءيحرملممطهرطاهرالمنفصلإن:الثالثةبالروايةقلنا!اذ

عئه،التعظيمرفعيوجببمافيهالوضوءيؤثرلملأنه؛يكرهولمبه

فيوكانيتغيرلموإذمحرفا،فعلهكانوتغيرنجاسةبهارالإنفأما

روايتين.على؟يكرهاويحرمفهل؛السابعةالغسلة

متغييرغيرانفصلىفمتىبالتغير،إلاينجص!لاالماءإنقلنا:وإدن

.يحرمولمكره،كانالعسلاتايفي

بهالغسلكراهةليميةابنالإسلامشيخشيخناوطريقة:قلت

منالنجاسةإزالةمجرىيجريالجنابةغسلبانوفرقالوضوء،دون

اكلظ،حدلهاولأنخنئا،كلهصارلماكلهالبددطعمولهذا،وجه

خاصحة)2".المغتسلعلىحجرهاانماالعجاسولأن

)1(

)2(

)ق،.صنسقطتالوضوء"و"حرم."،..ا!كره)ظ(ة

.(966)3/:المعاد!و"زاد،،006/)12:داالفتاوى"مجصوع:انظر
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،واحدةروايةيهالوضوءيصح:عقيلوابنالخطابأبيوجواب

روايتين.على؟تكرهوهل

؟المرأةخلفسهواصلىإذا:لم

المراةإمامةوتجور،علمإذاالإعادةتلزمه؟الخطابابواجاب

ا،نافلةبالرجالتصلياناحمدعنروايةعلىويجوزبالنساء،

.بعيدةوهيوراءهموتكون

قارئاكاذوإن،الإعادةتلزمهلمقارئةوهيامياكانإن:قلت

صلئكحن)1(يكوناذذلكغايةإذنظر؟الاعادةوجوبففيمحلها،

اولى؛وههنا،الإعادةتلزمهلافإنه،حدئهيعلمالامحدثخلف

الححدث.بخلاف،صحيحةنفسهافيالمراةصلاةلأذ

1ب(331)ق/صلاتهببطلاذخكمبذلكعلمإذا؟الزاغونيابنواجاب

الصلاةفيامراةرجليتابعاذاحمدإمامنايجوزولم،الإعادةوعليه

كانتإذاوهوواحد،موضعفياجازهفإنهالنفلفيفأمامانترضا،

كصلاةالنافلةفييتابعهااذللأمييجوزفإنه،القرانتحفظامراة

خلفهم.والنساء)2(،يديهابينالرجالصفوفوتكون،التراويح

المفن؟بسم!لم،السلعةهذهبعتك.قالإذاكأ

مضمونةفهيقبفالسلعةوإذا،البيعيصح،ا:الخطابأبواجاب

عليه.

فباطل،العوضذكركيرمنالبيعأما!الزاغونيابنوجواب

)1(

)2(

".)ظ(:"دا

.!.ا..والنساء"وهي:()ظ
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يدهلحتتلفتفإنردها،فعليهالعقدهذاعندالسلعةقبض)1"وإذا

مجرىتجريلأنهاالحذهب؛منالمشهورفيضمانهاعليهوجب

علىالمقبوضفياححدعنرويوقد،السوموجهعلى.المقبوضة

ههنا.ومثلهفيهضمانفلاتفريطغيرمنتلفإذاالسوموجه

تسميةبدونالبيعصحة2(ةتيميه[بنشيخناب()ق/332وجواب

دخولفيكما،والاجارةكالنكاحالمثلثمنإلىلانصرافه؟الحمن

،الطباخإلىواللحموالغسال،القصا!إلىالثوبودفعالححام

فىوالاجماعبالنصثابتةالحثلبثحنفالمعاوضة:قال،ونطائره

ممىاتضمنفإن:تعالىقولهفي،المرضعإجارةفيوبالطر،النكاح

فيفيعليهوحديث!قديفاالناسوعمل6(:]]دطلاق<أجورهن!الؤهن

بثمنبيمهوالسعز،بهينقطعبماالبيعوكذلك،الاجارةعقودمن

عليه.الأمهوعحل،جوا!هعلىاحمدنصوقد،الحثل

يعاملالرجلفإن،منهيخلصونيكادونلالهوالحخرمون:قلت

منإليهيحتاجمايومكلويأخذ،وغيرهموالبقالوالخبازاللحام

السعر)3"،بهينقطغالذيالمحلبثحنبلثمثنتقديرغيرمناحدهم

تمجريالمسألةهذهإلىالناسفحاجةوغيرها،الفقهاءجراياتوكذلك

كيف،البتهمنهبالحنعالشرعيجيءلاهكذاكانوما،الضرورةمجرى

وهوالعقود،منكيرهمنآكدبموجبهالوفاءالذيالعقدفيبجوازهجاءوقد

يصخ،لافيهدخل)4"الصداقبأنالبيعوبينبينهوتفريقهم؟!النكاح

)1()ظ(:"االتضى".

231(.)92/"ش!الفتاوىفيبخوه)2(

)ق(.صنلاقطهخاإلى."..بيم"هو:قولىصن)3(

.!"داخل:()ظ،""دخيل:()ق(4)

1365



فياالشرعصا!بنععليهكما،بنفيهالعقدبطل)11(فيهركنهوبل

فيهاالعوضتقديرالذيالإجارةعقدفيايضابجوازهوجاءالشغار،

مناختلافااكلالبيعفيالعحنقي!ةلأذ"البيعفيتقديرهمناكد

كالخا،باختلافهاولخحلفالاوقاتبتجددتتجددلآنها؟المنفعةقيمة

بهينقطسعوماالمنل)2"بثصنفالبيع،المثلبعوضالإجارةجازتفإذا

ئضمنبهفالصقبوضقالعقد!ئطلانعلىفراعناولو،اولىالسعر

علىبالمقبوضإلحاقهيصحولا،قيمتههـاماامثلهإماوهو،بنطيره

مخ!ربل،ضامنانهعلىيدخللمهناكالقابضفإن،السوموجه

لمالمئلبثمنضامنانهعلىدخلوالقابفهنا،للمقبوضمقلب

01ضمنهتلففإذابعوضهلهماللثبلمقل!،مستامانهعلىيقبضه

انهاعلىدخلقلنا:الفاسد،العقدبهذاايصلكهلمهو:قيلفإن

قييملكهلموكونهعنه،الضحانلإسقاطوجهفلا،ضامنماللث

والمقبوضكالعسشعارعنهالضحانسقوطيوجبلاالأمرنفس

العقد؟صخةعلىفرعناإذاواماوالمغصوب،الفاسدةبالعقود

ا.اعلموالله،نفسهبالمثللاالقيمةوهوالمتلبثمنيكوذفالفصان

االولوخ؟فىالغيبرالترابقدردمأ(023)ظ/*تر

اجزاءتحربحيثهووإنصاحد،لهليس:الخطابابيجواب

الإناء.جميععلىالماءمعالتراب

الماء-صفهويغيرصفتهتظهربحيثيكون:!عقيلابنواجاب

ضربين:علىالنجاسات:فقالالزاكونيابنواجاب

)1(

)2(

)ق(:الامبطل"[.يجطل"،11)ظ(ة

)ع،.!نلعمقطت(االمحلدمن"فالجحع
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يظهؤالذيوالئرابلفركوبالحتإلامحلهاعنتزوللانجاسة

واجب.إزالتهافي)ق/1333(وال!زابوالقرصالحتفهذاأثر!،

فيهاالترابوجوبففيالماء،إفراغفيهايكفيما:الثافي

بكر،أبىاختياروهوعينا،وج!بهأحاهما:؛وجهانلاصحابنا

المغسولكانإذابوجوبهوالقائلون،واجبغيرمستحب:والثاني

وإنيؤثر،ماالغسلفي)1(يطرحانفلابذالكثيرالترابيضرهلامما

اسمعليهيقعمايجزيهفهل،ونحوهكالثوبالترابيضرهممنكان

لاأحدهما:؛وجهاناصحابناعنفيه؟أثرهيظهرلموإنالتراب

لموإن،الاسمعلىيقعمايجزئه؟الثافي،أدرهيظهرماإلايجزئه

.اثرهيظهر

يضرهمحاذلك،وامثالوالأشنانالصابونعنهينوبوهل

.وجهاناصحابناعنأيضافيه؟الحراب

طويلأالصفوكانلقبلة1عينالىالثوجهالواجبقلنا:اذا-

الكعبة؟سمتعلىيزيد

روايتين:علىذلكفياحمدكلاماختلف

عنميلاذلكيؤثرلاالكثيرالبحدمعالصفطولأنإحداهما:

مأخوذهوفيمالاسيما،اعتجارهويحسرأمرهيخفىقدزاإلاالكعبة

عنه.فعفيبالاجتهاد

الطرفانانحرفالامامجانبيمنالصفطالإذاانه:الثانيةوالزواية

العين،إلىالجميعتوجيهبهيجمعيسيزا،انحرافاالاماميليماإلى

لايظ!ر".)ق(ة!أ(
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المجتهدينامنواحدكللان؛الصجتهديناخخلافهذايشبهولا

الاجتهاد.فياثفقاقدمسألتناوفي؟اجتهادهأفيصاحبهخطأيعتقد

للعين.الححاذييكثزالئعدكئرةمعانهالصواب:اقلت

قلنا:،النقطةحولئرةكالدالحموسمعيكونإنماهذا.قلفإن

يظهرلاالتقوسفإنجدا؟واتسعتعظحتإذالدائرةولكننعم،

نحومتقوشاالطويلالخطفيكونخميا،إلامحيطهاجوانبفي

للحس.يظهرلاوهذا،شعرة

ا؟الغسلعليهيجبهل[لصبيوطىءإذا%

لمنااسمالجنبلانجنبا؛نسفيهلاهذا:الزاغونيابناجاب

الختاثين؟لالتقاءالغاتعليهيجبوهل،لهلااماءلصبيوالحاء،انزل

عليهوجبذلكفيالشهوةيجدانوهومراهقاكانفإن؟فيهينظر

.وعادةتحرينابهيؤمرلكن؟عليهكسلفلااذلكيجدلموإدت،الاغتسال

مثله،وطىءصبيئفيالمسألةهذهعنعقيلابناجابوهكذا

اللعباسجيلعلىذلككالت!اذ،الغسللزمهشهوةلهكاذإن:قال

)1".عليهغسلفلاشهوةبغير

يجوز؟فهللعذ!مرتفعشيءعلىسجدإذا-

فلاوهبوطصعو؟ذاتالارضكانتإذا:الزاغونيابناجاب

مخخذاكانإذافأما،الحنهبطفيويجلس،الأعلىعلىسجدإنيضز

عليها،السجودإلىتدعوهحاجةولاذلكوامثال،والصفةكالدرجة

.!ذلكلهيجورلافإنه

،ق(.منساقطهناألى.".يومر."لكن:قولهمن)1،
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بركوعهءيومىبل،ذلكمثليتعمدانلهيجزلممريضاكانوان

إذافأما،عليهيسجدالارضدونشيئاجبهتهتحتيتركولا،وسجوده

واجراه.اخيهظهرعلىسجداخيهظهرعلىيسجداذإلايقدرولمزحم

صفةعنبهيخرجبحيثارتفاعهكانإن:الخطابابوواجاب

جاز.لعذرذلكفعلوإن،يجزئهلمالسجود

؟الجيرانبهيتادىحمافاأومد[رايحدثأنيجوزهل"ول

بهيتأذىمافعللهيجوزلا:الخطابابوب()ظ/023اجاب

اجسامهم.فيويؤذيهموابنيتهمالجيرانعقاز

تحزلزلطلابحيثملكهخاصةفيذلككانإذا:عقيلابنواجاب

إلىماؤهينزوولاححامهناردخانيتعدىولابالزحا،حيطانهم

جاز.-جارهجدار

وجهعلىملكهفييتصرفانلهيجورلا:الزاغوفيابنواجاب

وا،بالوعةإلىينزلماءاونارخر)1"اوحائطبزلزالبجيرانهيضر

بإذنهم.إلاعليهمضررفيهمماذلكغير

وكذا،بكذاحكمتأنياعلمكما:للمثاهلينالقاضيقالاذابز

وكذ[؟بكذاحكم)2"أنهنفسهعلىأشهدنايقولا:أنيجورهل

حكمه،وقتفيئكونأ3"الحاكمعلىالشهادو:الزاغونيابناجاب

،1(

)2(

،3(

)ع(:"ححا".

مضىفيهحاالجثوإنظر..."،نفسهعلىحكمأنه"اشهدناظ(:و)ق

.)3/9301(

"الحكم".ق(:و)ع
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وااخبرنيالشاهد:فيقول،بحكمهل!مامخبرفإنهذلكبعدفأما

كذا.وقتفيبكذاحكمانهأعلمني

يقولا:انيجورلابأنه)1(:عقيلوابنالخطابابوواجاب

اعلمنا.اواخبرنا:يقولانوإنما"اشهدنا")2(،

كما"أشهدنا"يقولا:انيجورانهبهالمقطوغالصواب:قلب

شاها.مخبرفكلشهادةالخبرلانواخترنا"أ3"؛"اعلمنا:يقولان

شهادتهذكرثم26[:]يوسف(هناهلهآوشهدلثماهد>:تعالىقال

.[62:]يوسف(قبلم!قدقصيطهركاتن>:فقال

اللهرسولانمرضيونرجالعنديأ(332)ق/"سهد:عباسابنوقال

الحديث!العصر")؟(بعدالصلاةعننهىوسلمالهاوعلىعليهاللهصلى

اشهذولا،الجنةفيالعشرةإن:اقول:الصدينيبنعليوقال

.(أشهدتفقد"الجنةفي"هم:قلتمنى:احمدالامامفقال،بذلك

،بشرطلبسالشهادةلفظىاناحمدمنصريحاوهذا:شيخناقال

.)6(الصحيحوهو:قال

)11

،2(

،3(

)؟،

)5(

)6(

أق،.ا!نسقطت["عقيللاوابن

)ق(.منسقطثأسهدنا":يقولاأنإ

)ق(.م!سقطهناإلى.!..الصواب:!قلت:قوله!ن

)826(.!قمو!سلم)581،،!ممالبخا!يأخرجه

فيالقيمابننقلهفيحاالإسلاموشحجخيعلىأبوبينهصاالحناظرةفيالقصةذكر

"السنة":فيللإمامأخرىمناظراتوانظرص/؟02(،أالحكحية"؟!الطرق

للخلال.2/356-935

.(017)14/":الفتاوى"مجحوع:انظر
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عبداللهابوحكاهامنصوصاترواياتثلالثأحمدص:قلت

)2(ه-.-)1(

."لرعيبه"!يتيخهبن

اصحابنا.متأخريعندالمعروفةوهيالاستراط:احدها

شيخنا.اختارها،الاشتراطعدم:الثانية

لم؛الفعلعلىشهدفإن،والافعالالاقوالبينالفرق:الثالثة

"،وتيقنتوشاهدت"رايت:يقولأنيكفيهبل،الشهادهلفظيشترط

.الشهادةلفظمنفلابد؛القولعلىشهدوإن،ونحوه

قالاو،احبركما"و"أأعذمكما:الحاكمقالفإذاهذا،عرفإذا

بكذانهدبانانخبركمااونعلحكما.الفرعلشاهديالاصلشاهدا

،واعلحخا"))أخبرنا.يقولاانيسوغكما"أشهدنا(":يقولاانساغوكذا،

ولاالسرعفيولا،المعنىفيولااللفظفيلاالبحةبينهمافرقولا

،تأباهوالشريعةالحتماثلينبينتفريقبيخهمافالتفريق،الحقيقةفي

المكتوبإلىينفذونهارسلهإلىكتبهيدفعلمج!حواللهرسولكانوقد

الرسعولوكان،كتابيهذاانأشهدك:منهملأحديقلولم،إليه

رسولكتالثهذاناشهد:يقولولا،إليهالمرسلإلىكتابهيدفغ

لشهدالشهادةسئلولو،فيهماعلىاشهدني:يقولولا!ي!،الله

كهائة.اتهأشهد:وقالقطغا

)1(

،2(

تيحيةأبنالدينفخرمححدبنالخضرالقاسمأبببنمحصدعداللهابوهوة

إ:الحنابلةطبقاتعلىالذيل9و192(،)22/9"2-السحرا:دا.انظرت)622،،

/2(151-.،162

في!هووجود،لهيعلملاالحقاصد!تقريبفيالقاصد"تريخب:كابهاسم

طيعلماالراغبوبغيةالساكب"بلغة:الحسفىمخضصرهوالحوجود،الحخابلةفقه

واحد.مجلدفي!يدأبوبكرالشيخبححقجق
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قل>:تعالىقولهفشترطكيرالشهادةلفظانعلىيدلومما

معهف<!هدفلاشهدوافإنهذاحرماللهأن!هدونألذينشالدأكمهدم

اللهإن:قولهممجردإلاعليهمينكرلمانهقطعاومعلوم015[:]الآلعام

حرمهولأ"،اللهننشهد.قالم!بقولالإنكار1يخصلمهذا،حرم

اذلهانهيهوبل،التحريمعلىبالشهادةيتلفظانرسولهنهىولا

رو-ص)2(5-

حرمه.اللهإن:يمول

:وقالحر،فأنتالعملهذامنفرغتإذا:لعبدهقالرجلكأ

العمل؟منخرأنكأردلث

فيقولهئقبللا:الزاغونيوابنالخظابوابوعقيلابناجاب

فئحتماس.اللهويينبينهماوأما،الحكمظاهر

ب()ظ/232إذافإنه،لهوجهفلا)3(يدينلكونهالئوففاما:قلت

اظاهرةقريخةهناكوليس،العتقبقلبهيخطرولميحتملهمابلفظهأراد

موسىبنبشرروايةفياحمدقالوقد،ومرادلنئتهاعلمفهوتكذبه

يتهدادهاانولريد،فلانةجاريتياعتق:اخيهاإلىيكتبالرجلفي

فحهددها،عبمثوهوئخبزه)4(ولاذلكاكر":التصحيفوينوي،بذلك

ا.بينهمايمرقوالقاضييبيعهااناللهوبينابيفمافيويسعه

(233!)قاوهو،للععنىتصحيف!نهوكا،التحريفلتصحيفبا"مرافى؟قلت

اإذااالحارثابيروايةفيقالوقد،لهالموضوعمعناهاعنباللفظ4العدو

هذا[".!حرم)ظ(:)1،

."ايقولبمنزلة"هو)ظ(:)2(

".كونه"فيوق(:)ع"،...الو!ف!أما(:)ع)3(

يخبرلما."لا:)ظ(("،يجربه"ولا:)ق()3(
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سألتهقدكانتإذا:عقاليمنطالقيريذوهو،،طالق"انت:قال

قبولهعلىيدلوهذا،قوئهيقللمغضس!،بينهماكانأو،الطلاق

:عبدهلهقالإذاهذافعلى4الطلاقعلىالدالةالقرينةعدمعد

قوله.يقبللم،حرفأنتالعملهذامنفركتإذا:فقال،لئهاعتقني

وا،غيرهفيواستعملني،العحلهذامنارحني:قالإذاواما

منوأراد.حر،فأنتمنهفركتإذا:فقال،العملهذامناعتقني

عناللفظصرفمعهيبعدما:ثلاثةفالمرات!ب،قولهقبل،العملهذا

)1(.رو
الصرفمعهيقربوما،قولهيقجلفلا،القرائنمنهناكلحاعو!ه

محلفهوالأمرينعنمتجزدايكونوما،قولهفيقبلبهتحفكقرائن

+تردد

جاريته؟هىفاذاحر؟،ياتنحي:فقال،الطريقفيأمرأألقيإذا،رو

امراةلقيإذافيمااصحابنااختلف:قالبأنالزاغونيابنفأجاب

على؟تطلقفهل،امرأتههيفإذا،طالقياتنحي:فقالالطريقفي

مثله.والعتق:قال،وجهين

فيالخاسعادةمنإذبعيد،الصورةهذهفىالعتقوقوع:قلت

الحخاطمثبهيريدولا،اللفظهذاإطلاقوغيرهاالطرقاتفيخطابهم

يريدونفإلماوايضا،معلوموأمرصستقز،عودثهذا،العتقإنشاء

بأنالعادةتجرولم،العتقحريةلا،العفةوحريةالأفعالحريه

بوقوعالحكممنيلزمفلا")2"،طالق"يابالأجنبيةالمرأةتخاطب

العتق.بوقوعالحكئم:هذامثلفيالطلاق

)1(

)21

"كرضه".:قراءتهاتح!كل)ظ(

".بالطلاق9:أظ(
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،الكتابهذافيبمانفسيعلىأشهدت.عليهالمشهودقالإذأ3

عليه،قرسءأنهالكتابفيوليس،علييقرأ1ولم،فيهماأعلمولم

للمشهوديقولأنللشاهديجوزوهلبه؟لحكم1منذلكيمنعهل

نأغيرمنالكتاب1هذف!إليكثسبمابجميععليكأشهد:عليه

به؟ويئ!هدفيهمايعرفه

ا،عليهالمشهودعلىيثهدانللشاهديجوزلا:الزاغونيابناجاب

او،1عليقر!ءقد:عليهالمشهوديقولاو،الكتابعليهيقرابأنإلا

االشهودعندبذلكاقرفإذا،وعرفتهفيهماجحيعفهمتقد:يقول

بفهمعندهماقرانهالحاكمعندالشاهداذشهدواذا.بهعليهشهدوا

ا.عليهالمشهودإنكارإلىيلتفتلم،الكتابفيماجميع

نفسيعلى"اسهدت:عليهالمشهودقالإذ:الخطابابوواجاب

عليكنسهد:لهيقولااذإلاالشاهداذيشهدلا"،الكتابهذافيبحا

نعم،:فيقول،عليكقرسءاوفهحتهوقد،ابالكتاهذافيمابجميع

ماااعلملم.قولهيقبللمذلكوجدفإذاعلها،)ق/1334(يقرااو

الظاهر.فيالحكمولزمه،فيه

واقفهاالتيالمطؤلةالأوقافهذهكتبمنفكئيرهذاوعلى:قلث

لا،الشرو!ينمقاصديعوفلاعامياوتركياواعجصياوامواة

يقصدهالمالواقفلان؟تضحنتهالنيالشروطمنبكثيرالقياميجب

وعلى،الوقفبعدبذلكالواقفينمنكثيرصزحوقدفهمها،ولا

شروطه.تعلملاالذيكالوقفيصيرهذأ

نابمينيفرقانلاأنهحاالشاهدينحالمنالحاكمعلمأذافي

منالخطمعرفةعلىيعتحداانوبين،بهالشهادةيذكرانبمايشهدا

1374



يعتمد[نهليسالهما:أنقديمةشهاد)1شهد1إذيجوزهلذكبر،غير

؟للش!ادةذاكرأنهماأو،الخطعلى

عماربذلكيتجوزانانهماالحاكئمعلمإذا:الزاغوثيابناجاب

انهماعلمإذاالمجرحين)1(،اوالمعفلينحكمذلكفيحكمهما

.هص-)2،،
فإن،بحالشهادتهماقبوللهيجوزلاصفتههدهومن،يجرحاد

ذلك،عنيسألهحااذله)3"يخزلمتحقيقكيرمنذلكيتوهمكاذ

بالصفة.يخبراهأدطعليهمايج!ثولا

ولا،ذلكعنسؤائهماالحاكميلزئملا:الخطابأبووأجاب

علموإذا"،الشهادةلناجازحيثمن"شهدناقالا:إذاجوابهيلزم

شهادتهما.قبوللهيجوزفلا،كالمغفلينصاراالشهادةفيتجوزهما

الحاكماليهفدفعهذا،إلاوارثالفلاننعلملاأنا1:شهداذا-.؟

الاؤل؟يشاركفهلمعهوارثانهلأخروشهداعاداثم،[لمال

يعلمقدلانهتناقف؛الشهادتينبينليس:الزاغونيابنأجاب

واذا،بقيمااخروقحبفيويعلم،وقتفيالمعلومبعضالانساذ

+الاولالثانيلاركانوجبهذاثجت

بينهما.التركةوتقسمقولهما،ئقبلةالخطابابوواجاب

تناقفم!ولا،الثانيةتنافيلاالأولىالشهادة:عقيلابنوأجاب

فيرثانبعدفيمابطريق!ثبوتهينافيلاحالفيالعلمنفيفإنبينهما،

جحيعا.

)1<

)2<

)3(

،!"الححر!ن:)ظ،فيوتحخمل)ق،،فيمحورةوغير)ع(،فياستظهرتهاهكذا

)ع(.مناستظهرتهاوهكذا،النسسخفى-ايضا-محررةغ!و

."...أن"له)ع(:
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كذبفمااوفنهمالهبانثم،شاهدينسهادةالحاكمحكلمإذا+

؟الشهادةوقت

تـفيذه.لهيجوزولاالاولالحكميخقضةالخطابابواجاب

كنت:قالفإن،الحكمبعدقولهيقبللا:عقيلابنواجاب

قوله!قيبفسقهحاعالفا

ال!حاهدين؛بشهادةقبولهأ،)ظ/233يخلو،:الزاغوانيابنوجواب

وا،فزكبتعديلئبتتبعدالةاوبعلمهعندهثبتتلعدالةيكونانإما

فالامر)1(،بعلمهعندهئبتتلعدالةكاذفإذ،1الإسلامعدالةبظاهر

ذلكاوفي؟بعلمهيحكمانيجوزهل،الحاكمعلىمبنيئذلكفي

ا:روايتاناحمدعن

علىاحكمبأنهاخبرقدهذافعلى،بعلمهيحكملاانهإحداهما:

حكمه.ف!ئقضبهالحكميجوزلاوج!

لااالروايةهذهفعلى،بعلمهالحكملهيجوزانه:الثانيةلروايةو

مختلفينابقوليناتىأ2(لأنه؟وذلك،نقضهفيمتهملأنه؟ينقفحكمه

الثاني.دونالاولعلىيكونفالعمل،نفسهإلىيضيفهما

لملعدالتهما،مزكينبشهادةبعدالتهماحكمكانب،)ق/334وإن

)3(نقضهفييفتقروهل،علحهإلصاضافهإذاحكمهيخقضاذلهيجز

فيهو[حلإ؟بشاهل!معهيكتفياوبفسقهما؟يشهداذغحرهشاهدينإل!

،1(

)2(

)3(

وق(.)عمنسقطهخاإلى."!.بعدالة"أو:قولهمن

)ق،+منسقطت"لانه،اوذلكنقضهفيمتهم"لأنه

حكحه".فييقتصر"وهل)ظ(:
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ا!حابحا.من)1(موسىابيبنعليأبوذكرهما،وجهان

لهيجوزفهل،الإسلامعدالةلظاهربشهادتهماحكمكانوان

روايمان:احمدعنفيهذلك؟

عدالخهيعلمحتىشاهدبشهادةالحكملهيجو!لاإحداهماة

حكمه.ينقضكهذافعلىوظاهرا،باطئا

لهيجورهل)3"هذافعلى،ذلكلهيجوز!2"انه:الثانيةوالرواية

وجهين:يحتمل؟حكمهينقضان

ببينة.عندهيحبتالح(نإلا،ذلكلهليس:احدهما

عدالةبالإسلامتظهرقدلانه4الحكمنقضىلهيجور:والثاني

عنيبعدمحشملأقولهوكانعدلأ،يكنلمحالهكشفتلومن

وجبذكرماعلىلهالمشهودوافقهفإنهذابعدينظرثم،التهمة

الحاكمدونبنفسهالحكمنقض(عالفا)كانفإناخذ،ماردعليه

الحاكم.لؤمتكرامةذاك)6"اوجبهفإن،فيهخالفههـان

،1(

)2(

)3(

)4(

،5(

)6(

*!جمم

الحخابلةائحةمنالهاسمي،عليبو!وسىأبيبنأححدبنمحمدهو:

بتحقيقواحدمجلدفيطبعالفقهفي"الارشماد"منهاتكتبلهت)"42(،

341(.-335)3/":الحخابلة"طبقا!:انظر.الركيعداللهد/

خطأ.وهويجوز""لا:()ظ

(.)قمنسقطت

)ق(.منسقطتهخاإلى"...الانجة"والرواية:لهقومن

،ما!إ.وظ(:و)ع)ف(،من

."دون[(!ظ(:و)ق
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(1[أئدة]فا

يدهافيفالأمر"بيدك"امرك:قالإذا:طالبابيروايةفيقال

مثلشيء،الأمرمنلهافليسوطئها،فإذايطأها،أوترجعحتى

يدكا""امرك:قالواذا،يدهمنالأمرخرجفقد!جعإذاالوكيل

.بشيءيقضولم،أمرهاأخذتإنمابشى؟فلبس،اخترتقد:فقالت

وطلقتنفسياخترت:بمنزلةفهو،نفسيأخذتقد:قالتولو

قد:الوكيلقولمثل،بشيءفليس،قبلتأوأخدت:قالتوإذا،نفسي

شيئا.يعملولمقبلفإنما)3(،وكالتكواخذتوكالتكقبلت

تحليك.لاتوكيلهذابأناحمدصرحفقد

وتحليتك،توكيل:ضربانإليهاتفويفالطلاق:المالكيةوقالت

لهليسالتمليكوفينفحها،تطلقمالميرجعانلهالتوكيلفاني

،أمركملكتكقد:يقولأنفالتمليكتمليكها،يبطلأنإلاذلك

اشبهه.مااو،يدكطلاقكاو،يدكوامرك

نوعان:عندهموالتمليك

هذا.وهوتفويض!،تمليك:أحدهما

الحخييروهذا،اختاري:يقولأنوهوتخيير،تمليك:والثاني

ضربين.على

)1(

)2(

المسالةتلووق()عم!وهي،المطبوعاتفيولا)ظ(فيليستالفائدةهذه

بقة.الط

"فقد".)قما(:

1378



"أأشتىئد1فو

وحكي،يقطةكاذالإسراءاذعلىاحمذنص)2":القاضيقال

-)3(؟كل
كلامهذا؟فقال،منامالاسراءاحاديث:قالعمبهبنموسىاذله

الجهميه!

ا()ظ/227!آهأنه.وغيرهالأثرمونقل،منامالرؤيةانحنبلونقل

ذلك)؟(.سوىشيءيطلقولا

تسعيالسنةمنها،مرةعشرةإحدى!اهالنجاد)د(:بكرابووقال

ومرتين،ربهوبينموسىبينيترددكاذحينالمعراحليلةمرات

.بالكتاب

،1(

،2(

)3(

)41

)6(

)6(فائدة

فيهوذكرغ!النبيفضيلةفيكتاباالصروذيصنف:القاضيقال

.(311-011)1/:داالتأويلات"إبطالوانظر.()قفيليست"شخىلم

ابنيعلىأبو.الحخابلة!نوغيرهالحؤلفت"القاضي!بالحقصودأذتقدم

العهد.لبعدعليهنقناالفراء،

مشهور،،عقبةبنوموسى،عط!ةبنموسى:اسمهمناجدولم)[عظ!ة،،)ع(:

141(.)ت.المغاذيإ!ام

وقد،الاخلافمساقيعلىأبوالفاضيساقهاأحمدالامامعنالرواياتمذه

هذهرواياتهوأن،!هاخلافلاأحمدكلامأنالعيموابن،الاسلامشيخلين

-25)ص/لأ:"القرانقساموألأ"13،؟38-)5/!ةالسنةدامنهاج:انظر،مؤدتلفه

."261

ت)"،3(،الحمبليالبغداديسلمانبناحصدبكرابو:هووالنجاد"التما!،4ة>ق(

.(1!)3/ة"الحخابلة"طبقاتةانظر.لأ"السننفيكبيركتابله

)ق".فىليس!
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واحمدابنداود،ابيقولوهو:القاضيقال،العرشعلىإقعاده

جعفروابيحماد،بنبكروأبي،طالبابيبنويحيىاصرم،

وعبدالوهاب،راهويهبنوإسحاق،الدوريأ1"أوعباس،الدمشقي

بنوهاروذ،الحربيوإبراهيم4الأصبهانيوإبراهيم،الوراق

مصعببنومحمد،السلمي)2(إسماعيلبنومحمد،معروف

وأييشريلث،بنبشربنومحمد،صدقةبنبكروابيالعابد،

عبيد،وابيعبدالنور،بنعبداللهوابيسهل،بنوعلي،قلابة

ابنوإسماعيل،الهاشميالعباسبنوهاروذفضل،بنوالحسن

ومحمدالزاهد،الفارسيعموالطبيبنومحمد)3(،الهاشميإبراهجم

وبشروالمروذي،احمد،الإمامبناوعبدالله4البصوييونسابن

11.انتهى.الحافي

مجاهدكلهمهؤلاءوإمام،الطبريجريبرابن1قولوهو:قلت

)4(:لمحهشعرهومن4الدارقطنيالحسنابيقولوهولتفسير،إمام

نسندهالمصطفساححدإلىاحمدفيالشفاعةحديث

نجحدهافلاايضاالعرشعلىبإقعاولحديحثوجاء

يفسدهمافجهتدخلواولاو!ههعلىالحديثامروا

يقعدهانهتنكرواو،قاعاانهتنكرواو،

)1(
)2(
)31

الح(

خطأ.وكلاهما،"عباد":(وأظ،("عياش:(أع

."همبداإ":(شأ)

01()قما!نلاسماسقط

يعلى،لأبى(لح29)2/:"التأويلاتإبطالالمةانظر

الأيخر.اليتدونللذهبب

0138

(1286)2/:و!العلولا



ئدةفا

منها:وكان،مكلةمنعليهوردتعديدةمسائلعنالقاضيسئل

وعلي؟محمد!عثرإذاالإنسانقولفيتقولعا%

اللهمنالغوثلاذمخطىء؟فهو)1(الاستغاثةقصدإن:فقال

اللهتقديميجبولانهمنهما،الغوثيصحفلامئتانوهما،تعالى

.)2(
.عيره

الخلفاءاللهرسولبعدالناسأفضل)3(:القائلقالإذا.ومنهاث؟

؟العشرةاخرإلىسغدثمالزبيرثمطلحةثم

تقخضي)ثم!لانبالواو؛الاربعةعلىالعطفالأولى:فاجاب

عبدالرحمن،علىوالزبيرالزير،علىطلحةتقديمفيقتضي،الترتيب

امرهمعنهاللهرضيوعمر،إليهيرجعنقلفيهليسلأنهيمكنولا

منهم،واحدعلىينصولمسبة،م!واحذاللخلافةيختاروان

.التساويوظاهره

الكريم؟بالقراناللساذحركةعنسئلوقد:ومنها*

بالقراناللسانحركةبل،قديحةإنها:يتهالانيجورلا:فقال

محدثة.

ولا،غيرهممنالجملةفيافضلانهمالبدريينفيومنها:؟إذ

افضلهوم!غيرهمفييكونقدلانه؛غيرهمعلىآحادهميفضل

)1(

)2(

)3(

.!لاستعانةا":تحتحل

"."فخاويهانظر،الصلاحابنعلىنفسهالؤالوورد

(1.إالقاضي:وتحتمل"القاص!:وظ(و)ق(،)عفيكذا
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ثم،فيهمبعثتالذيلقرن1"خيركم:ع!يياالنبيقالكصا،احادهممن

الجملة؛فيالقروذبينفخايريفونهم"أأ(،الذيرثم،بلونهمالذين

احمداذيعلمولهذا،منهافضلغحرهمنالتفضيلفييكونقدلأنه

عادبمايزبدمنجرىلما،التابعبنعصرفيويزيديزيد،منآفضل

ا.عدالتهفيالقدحفي

الكافر؟يرحماللهإن:يقالانيجوزهل:ومن!ا-":

الضرردفيهلاذالكافر؛يرحماللهإن:يقالأذيجوزلا:فقال

1(عنهميخففلا>،48،:]النساكا!هبهيهـثركيغفرالنلاالله!ن>:الصادق

قال،بعضهمعذابيخفف:يقالبل،امثالهإلى162[،]الجفرة:

>ءاضهتماو6؟[،]غافر:-(فيأتعذابأشدفرش!وتءالأدظوآ>:تعالى

.،68:لأحزاب]ا(بآلعذاحنضحغفتن

ئدةفا

علىتزيدشهوةللمرأةجعلاللهإن:أقولهم:عقيلابنقال

للرجلاللهجعلماكذلككانلو:قالأجزاء)2".بسبعةالرجلشهوة

فلاالمراةعلىوضيقالاماكا،منشاءبماويتسرىباربعيحزوجان

ذاحكمتهوحاشا،الربعالقسممنولهاواحد،رجلعلىتزيد

بررو1ص)3(رو

.الحرجفيدولهمنوتولمععلى،ألاحرجعلىتضيق

وهو،راجحلمعارضكاذإنماذلكإن:فقالآخرحنبلياحابه

)1(

"2(

)3(

بنعمرانحديثمن)35!2(رقمومسلم)2651(،!قمالبخا!ياخرجه

-+عنهالله-ر!يحصين

.!تصحلاآثاروفيه،043()4/ة"فيفالقدير":انظر

)ع(.فيليست
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النهسلتكثيرللرجلالتوسعةففيوايضا:الأنماب،اشحجاهخوف

الئكاح.مقاصدأهممنهوالذي

بصاحبه،منهمادلالتذاذفياشتركالماوالمرأةالرجلفإذ:وايضا

وكلفةب()ظ/227والكسوةبالنفقةالرجلوخص،منهوطرهوقضاء

بغيرها.الاستحتاغلهاطلقبانغوض،المراة

إلأتخرحولاتدخللاالخدر،فيمقصورالمراةفإنوايضا:

لمالحسجد،فيصلاتهامنافضلىبيتهافيصلاتهاإنحتىلحاجإ،

اكئرإلىفحاجته.عليهالرجلنظريقغماعلىالرجالمننظرهايقع

حاجتها.مناسدواحدةمن

وصاحب،البرودةالانىوطبيعةالحرار"،الذكرطبععةفإذ:وايضا

.البرودةصاحبإليهيحتاجمافوقب(6؟3)ق/)1(الجماعمنيحتاجالحرارة

والديةالميراثفيالأنحىعلىالذكرفضلتعالىاللهفإذ:وأيضا

>ولاتحعنوأمما:تعال!اللهقالولهذا،ذلكوغير،والعقيقةوالث!هادة

لصيبوللنساأ!تمابوامعانصيبللرجالبعنهىعلىلغضكخبهآدلهفضل

الذكرتفضيلهمنفكان32[]النساء:ففملى-(مناللهوشلوأكنسقمما

أعلم.والله،واحدةمناكثرنكاحخعبجوازاذالانثىعلى

فائدة

والمطارحالسسفرالنساءيتخذانيجوزهل:عقيلابنلشل

حريزا؟ذلكوغيروالمحاد،

فقط.ملابسبللا،:فقال

)ظ(.منسقط!"الجماع"من)1(
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ئلىةفا

اشهد.يمولمؤذناسمعرجلعن)1"حنبليسمل"الفنون":في

يكفر؟هل،كذبت.فقال،اللهرسولمحمذااذ

قالفحماالقائلتكذيبقصدهيكونأنلجوا!يكفرلاأ2(:فقال

كقوله،الشهادةهذهتشهذلاانتةقالفكأنهالكلحة،اصللا

.[01]المحافقون()3""أقيلبهذبوتلمتفمينلمجئتهد)نوأدله>:تعالى

ئدةفا

سأل،بطرسوساليحامياحمدبنالعباسنحدثنا:الخلالقال

يكقر"لا:ع!ي!النجيعنيروىالذيالحديثعنرجلعبداللهابا)2"

كيف،لهاصللاموضوع:فقال(،")بذنبالتوحيداهلمنأحد

يورث:لهفقالكفر")6(؟!لمحقدالمصلاةترك"من:غ!ي!النهبيبحديث

.يرثولايورثلا:فقال؟بالملة

)1(

)2(

)3(

)6(

.!حنبلبن"أححد:)ظ(

(.أظفيتكررت

فعن؟ويق!لعهدهينسمضفانهذمياكاذإذاأمامسلما،الرجلكانإذاهذا

وهوبمؤدذمريهوديعنيسألعبداللهأبا"سحعت:قالمححدبنجعفر

أهلأحكام9فىالخلالذكرهستم،لأنه!يقتلةفقال،كذبت:لهفقاليفىذذ،

699(.)3/:الصملولإ"الصارمفيالاسلاموشيخ933(،21/:الصلل"

.!المطبوعاتوعليهأنبأإ!أو"حدثخا)ظ(:

.أجدهلم

-231)1/:والنسائي)2621(،!قموالحر!ذي346(،)5/:ححدأخرجه

ةهذا:الخرمذيقال-كهالله-رضيالحصيببنبريدةحديثمن232(

،.كويبصححيححسنحدثا

؟138



فائدة

ابنعنبلغهمحاالفثون"أا""منتخبآخرفيالجوريابنقال

من:يقولالفراءبنيعلىاباسمعت:قال"الفنون"،غيرمنعقيل

الإلة؟وبينبينهوصلةوايكفر،فقدسزااللهوبينبينهإن:قال

؟كذبفقدالشرعظاهر)2"بالسرعنىفإن،الشرعظواهرثموإنما

كفر.فقد،ذلكوراءشي!اعنى!اذبسو،ليسلأنه

الذيبالسراسأثكإني"اللهم:بالميتالمتوسلينقولفيوقال

؟!القائلهذاحماقةلولاربهوبينالعبدبينسواي:("فلانوبينبينك

العباداتبذلكالمتوسليعنيإنحا:عليهمعحرضاالجوزيابنقال

الخلق.عنالمستورة

فائدة

:فقالواختيهرجلامتزوجرجلعنةرجلسئل

بولدفأتتواحمد،طهرفيامةوطئارجلان:المسألةصورة

وكان،ذلكيرىمنمذهبعلىبهمافألحقوهالقافةفاري،فتداعجاه

وتزوجعتقهابعدبالامةفحزوج)3(اجنبيرجلفجاء،بنتالطللرجلين

اختينكاتاوإن،للأخريطاختاإحداهماليسلأنه،الواطئينبنتي

ذلكامبينالاجنبيئالرجلهذاجمعفقد،بالواطئينالملحقللولد

أمهما.ليستفأمه،الواطئينمنواختيهالولد

)1(

)2(

)3(

04(.)1رقمالجوري"ابنمولفات9انظر

."ظواهر":()ق

.()قفيل!ست
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ئلىةفا

بتخصيص!الواحدبخبوالقرآنعحومتخصيصعلىاستدل

والصديق")1(صدقةتركناهمانورث"لا:بقولهالميراثآيةا()!/7؟3

خصصه.مناول

لماالصديقفإن،الصمتدلهذامنبلاهةوهذه:عقيلابنقال

النزاعوليسقطعيفهو!،النبيمنشفافاسمعهبماإلايخصصه

فيه0

فائدة

نفيافياعتحدتمانتم:لبعفالمعتزلةمناظرتهفيأعقيلابنقال

؛الافعالخلقفيعليكمينقلببعيثهوهو،التمافيدليلعلىالتـنية

فلااقسكينهالعبذوأراد،جسممتحريكأراد-تعالى-نهقدرناإذالأنا

وفعلالعبد،مقدورتحتيدخللاالله،اوفعلاخرهإلى...يخلو

"هذاعنالبتةلكمانفكاكفلا،عندكماللهمقدو!تحتيدخللاالعبد

.!توحيدكمأ2"؟فأين،السؤال

فائدة

محةللناسيتقدرجلعنعبداللهاباسألتمحمد:بنجعفر

رديء؟دينارنقدهفييخرج،بدرهمدينار

)1(

،2(

!ضي-عالشةحديثمن1(لا)58رقمومسلم)2903(،رقماالبخارجممااخرجه

.-عخهاالله

)ع(.!فيمحر!ةغير
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قال.درهمم!مئةمنجز-ااج!تهمنيردانعليهو!ما:قال

لالأنهالدنانير؟يشاهدلمواذالإجارةهذهصحصشاإنصا:القاضي

انتهى..الإجارةفصحتالنقد،فيا()ظ/228الدنانيربينتفاوت

بيبفيطعاممن)1"مكوكمئهلهليكيلاستاجرهإذاهذا؛فعلى

بجزيمعليهرجعوإنماذكرناها،التيللعلة)2(الإجارةصحعشا،يرهلم

منها،واحدكلفييتفاوتلاالعمللأن؛الدراهممنجزءمئةمن

مكوكا.إلامكوكمئةلهكانلوكحا

يعلىابىالقاضيخطمنستىفوائد

عصااحمدسئل:يقولالحروذيسحعحتالهندباني)3":الفرجابو

"أ3"،بدعةصاحبعنالتوبةاحتجرالله"إنع!ي!:النبيعنورد

؟معناهأي!ئيىالخوبةوحجب

لتوبة،بدعة!احبأ()ظ/922ييسرولايوفقلاأحمد:فقال

شيثاوكانودستمفىقوألذينأت>.الايةهذهقرالمالعاثشةع!ي!النبيوقال

،1(

،21

)3(

،4(

1231(.)ص/:""القاموس،ونصفصاعاي!عمكيال

)ق(.منمقطتهاالى."..!ال!ىقود:!ن

صحبلحالهندبانيالفرج"ابو:فقال31(،)3/":"طبقاتهفييعلىأبيأبنذكره

منها.واحدةوذكر"...اشياءعنهوروى،الحزوذي

"الأوسطدا.فيوالطبرافي73(،لا-)6/2المخضارةإ:9فىالضياءاخرجه

حديثمنوغيرهملا/95(،،لحلح)!/9"الشعب"ةفىوالبيهقي281(،)4/

-.عنهالله-رضيمالكبنأنس

"المجحع!:فيال!يثحيوقال،،لح5)1/:!الريخب9فيالحخذريح!نهوالحديث

ثقة!،وهو؟الفرويموسىبنهاروذيخرالصحيحرجال"رجاله)01/918(:

.المنذريذكرهاشواهدوله(.0162)رقم"السلسلة":فيالألانيوصححه

دا،.+.و"اختجب"...و"ححب!...الئوبة"حجر:بلفظرويوقد
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الأهواءاهل"هم:عأالنبيفقال915[،:]الأنعام<شىجفيمتهملحتت

توبه"()1(.لهمليست،والبدع

ئد1فو

ئي)3(،1لجرجر1حربأبيبنمحمدجعفرأبيمسائلىمن

يعلىابيالقاضيبخط

يضرولاالزجلقناةجنبإلىيحفزالرجل؟عبداللهلأبيقيل

يمنعهبماناكهبها،

(")3(ذراعمئةخصم!العيوذ"حريم:قالانهالزهويعنيروى:!ال

11.إليهذهبكانه

فاضرذراعمحةخحسمنأكثرعلىحفرفإذ:عبداللهلأبيقيل

يمئعهبمألنلههلبه

ابه.يضرلماوبهأضر،1حريمهجاوزإذ[يسمنعهانلهليس:قال

فاستخرج،إذنهبغيررجلقخاةفيعحلرجل:عبداللهلأبيقيل

؟القناةصاحبفجاءالماء،

)1(

)2(

)3(

بيوابن،الترصذيالحكيملىأخرجهأ(:)3/لأأ:المنثو!"الدردافيالسيوطيقال

مردوية،واب!(،138/لما:!"الحليةفينعيموأبو،والطبراني،الشيخوأبو،حاتم

(1.لح05-944)5/:(""الشعبفيوالبيهقي"،"الابانةفيالسجزينصروابو

ويعرفيكاقيأحمدكاذتوقال21/593(،"؟!طبماتهفبيعلىابىابنذكره

مشبعه.!سائلالامامعذوعنده،قدره

بعضاليوقعتوتدا"الجرجاني"وظ(:أقفي!الجرجرافي":ووقحت

تحريف.فطحله،المصادر

936،"الاموال":فيعدوأبو،أ4""الخراجإ:فبآدمبنيحيىأخرجه

.(0/61551والبيهقي
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لصاجبمنفعةيكونماعملإدانفقئهعملالذيلهذا:فقال

الآبارلان!بثفقتهرجعإنما:القاضيبخطالحاشيةوفي.القناة

بها،رجعاعيانفيهلهعملأغيرهملكفيعملولو،كالاعيان

نظر.وفيه،القاضيكلامهذاالابا!،فيكذلك

الموق؟دكاكينالىيسبقب()ق/327الرجل:عبداللهلابيقيل

غدوةإليهسبقفمناحا،)1"يحجزهولملأحد،يكنلمإذا:قال

مضىهفيحاالمدينةسوقفيهذاوكان:قال،الليلإلىلهفهو

؟الطعامفيكلهاالرجلتجارةتكوذواذ،الطعامبيعايكره:قيل

فأما،ومكةبالمدينةضيقهذا،يأسفلاالحكرةيردلمإذا:قال

البحر.شبهههناإنحا:قالثم،لهمخيراكانفربماههنا

البمائع.:قالبالسوم؟احقمن.قيل

يطبخ،انمنلهبد:فقال،السفينةفينارااوقدفإن:لهقلت

عليه.يزدلموكأنه

سنةفيهلهيعملانعلىحائطارجلمناشترى!جل:لهقيل

.باسلا:قال؟سنتيناو

اب!خطبها،لياخبنت:قلت،اسألهعبداللهابيإلىوكتجت

ذلك؟تكرهوامهافقير،لياخت

بنماتهن")2"،في[لنساء"وآمروا:قال!ي!النبيفإنتفعللا:قال

)1(

)21

.لايحره"اظ(:و)قفيرسحها

والجيهقي:)5902(،رقمداودوأبو509؟(،رقم)"/505احمد:أخرجه

ععهحا-.الله-رضيعمرابنحدببمن)7/113(

.(61"؟)رقم"الضعيفة!ديالالبانىوذكره،يشثملممنمندهوفي
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فزؤجت،اللهإلىوالغنىالفقرفإن،فزوجالفقرامرمنذكرتهوما

01خيزاإلاارفلمالفقير

فكرهه.للاكار؟البقريشترياالرجلعنوسألته

ياخذ.لا:قال؟الزجلعنيحجالرجلياخذ:قلت

يزللميأخذ،:قال؟السبيلفييأخذلااوالفرس!فيأخذ:قلت

ماله.كسائرفهومغزاهبلغفإذا،يأخذونالناس

؟الطوافعنوسئل

الضدر.وطوافالزيارةوطوافالقدومطواف:واجبةثلاثة:فقال

مدينتهإلىيرجعححىالرجلانسيهولو،منهفلابدالزيارةطوافواما

فيظوفمعتمز!يدخل:قاليصنعبمكيف:لهقيل!+بهيأتيأنعليه

ذلك.بعدالزيارةطوافيطوفثم،بعمرة

يكرههبماراه؟قالبالسححلب)1(؟بدنهيغسلالفحرمعنوسحل

ا.شخانالا4وكره

رينة.ولكنه،الطيببمنزلةهوليسةفقال؟للمحرمالخضابعنوسئلى

اروى)2"ثابتحديثسيحا،فيهاعلملا:فقال؟الليلصيدعنوسئل

كانوا:قال،غيرهاونافععنأراه،تفسيرهذكرثم،عباسابنحديثفيه

"ا!رو؟غ!؟اللهرسولقال،مكانهمنالطيربطيرونخرجواإذاالجاهليةفي

.،3(
بأسا.بهيرولم،ينفغولايضرلاانه:يعنيمكاله("لمحي

.الطعامعلىيوضع،حبلهنبت)1(

كذا"."كذاق(:و)عفيالكلمتينفوقالناسخوكتب،ألاصولفيهكذا)2(

)4/237(:والحاكم)2835(،رقمداودبوو)6/381(،احمد:اخرجه)3(

.-عنهااللهرضي-كرزامحديثم!وغجرهم
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السفر؟فيوالبصلالكراثأكلعنوسئل

يؤكل،فلاذلكغيرمنكانوإنفأرجو،علبمامنكاذإن:قال

البصل.مناهونوهوشيء،كبيرلهفليسالكراثواما

فلاوالبصلالحؤمفيالكراهةجاءتإنما:قال؟فالثوم:لهقيلى

تاكلى.

:قال؟يثبتشيئاكراهتهفىسمعت)1"،الطينأكلعنوسأله

فيه.يتكلمولميكرهةلموكأنهلا،

لانهم؟غيرهمنايسرهو:فقالبالثغور؟الأ!ضىشراءعنوسئل

الحسلصينهعنيدفعونوهمالعدو،بإزاء

ئد1فو

عبدالعزيزبنمححدبنعبداللهالقاسمأبيمسائلمنأ()ق/328

لأحمد:المبغوي)2(

والسائبة.،ترعىالتي:السائمة:يقولب()ظ/922عبداللهأباسمدت

.الزكاةالسائمةوفيرعاء،لهاولس!تسيح!التي

فهل،المصاحفيكتبوننصارىأنبلغنيلأححد:رجلوقال

الحصاحف،يكتبوذكانوا،الحيرةنصارىنعم:قالذلك؟يكون

ذلك؟يعجبن:رجلفقاليكتجها،كانمنلقلةيكتبونكانواوانما

)1(

)2(

.!لما!الججن:(ظ)

111(،)01/:"أتاريخهفيوالخطيحب03(،)2/"طبقاته":فيئيعلىأبياب!ذكره

31(.تالا.صالحةومسائل،الحدلثفيوجزءأ،الأشربةكضابححدحنروق
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يعجبني.لا:نمقال

معفخلطهشيئابهلهيشتريدرهضارجلااعطىرجلعنوسئل

شيء.عليهليس:قالفضاعا؟دراهمه

ومئةاللجهادفرسادرهمبألفيشترياناوصىارجلعنوسحل

:قالشيء،ذلكعلىئزادلااوصىمامثللهيشترى:قال،للنفقة

تفقته.علىيزاد:قالبأكثر؟أوبخمسينألفمنبأقلأصيبافإن

الأنباري)1(جامعبنفمنىمسائلمنفوأئد

ولهاودعهالذيالرجلفمات،وديعةمالأاسخودعرجلعنسألته

مسخورارجلإلىالمالالصستو!عيدفعأنلهأ(231)ظ/أوسوكأنهصبي؟

ا.حاكمولاوصييكنلمإذاهذاومعنى:القاضيقال،عليهينفق

الحاء،الهفيسالالسلطانعندالجا!لهيكونالرجلعنوسئل

نحؤااو،عنهسيلقدمنعلىيردتزكيله)2(يكنلمإذامنهفأسخقي

ا.حاجتيبقدرأخذتإذاذلكليفأجاز.لهقلتمصا

إلىقدمهوإن،يطالبهللذييحلفلاأنالمثسفعةفيوذهب

خرجافأخرجهالحاكم

كانومانفاسا،يكونلاانهوالعلقةالنطفةفيكانماأنوراى

)1(

)2(

،االأنباريجامعمنشتى!سائلمندافوائد؟والحطبوعاتظ(و)قفيوقع

)ع(.منأثبتماوالصواب

مسائلاحمدالإمامع!روىالانباري،الحسنابوجامعبن!ثئىوهو:

413(.-؟01)2/:"الحنابلةداطبقاث.وحقهقدرهيعرفالإماموكان،حسانا

منحا!سلهيكنولم:والمعخىله"،"تركيوظ(:)ق"قولىا"إ.)ع(:

..الأتراك
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.نفاسانهالمضغةحدفي

مرة،غيروودعته

البعيلى.

لكوطوى،الصحابةلكاللهأحسنفقال:

؟الكلامفيالمعاريضفيجاءالذيالحديثكف:لهقلت

الئاس.بينوتصلحوالبيعالشراءفيتكونالمعاريفلا:قال

نالمصرمنخارخاكانمنعلى)1(يوجبالذيالأذانعنوسألتة

يديبينالذيالاذانأوالحنارةعلىالذيالاذانهو؛الجصعةيشهد

الحنارة.فيالذيهو:قاللمنبر؟

وكتابةبأسا،بهيرفلمأ2(بالاجرةالحديثكتابةعنوسألته

أيضا.لقران

فدفعهادراهمأوبدنانيرشيئارجلمناشترىرجلعنوسالته

فضاعت؟،الباقيعليوردحقكوزنفانتقدهااذهبفقاذ؟،إليه

عليوردفخذحفكهذا:يقولأنإلا،المشتريمالمنانهافراى

ضاعت.إذاالباحمالمنيكون:قولهمعنىفكان،الباقي

عليه.الصلاةفرأىأقلف؟مخضوئاميئايوجدالوجل

عليه.الصلاةيرولمدفنهفراىاقلف؟ميتوجدفإن:قلب

نأأرادرجلعنيسألرجلفجاءاحمد،بابعلىوكنت

فخرجبه؟يتصد!لماوغلةموضعبهيشتري-بمال:يعني-،يتصدق

)1(

)2(

"يجب".وظ(:)ق

"بالاج!".ظ(:و)ق
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كانإن:وقالبها،يقوممنيدريلاأنهأأ"ب،أق/328:الجوابإله

عليهم.تصدقمحتاجونقىابةله

صاحبهامنيحشتريهاهلبنسا؟؟دابةباعفيصنتقولما:لهقلت

عليها؟وعملهزلهاقدكانإذاباعها،ممابأقلمائهحلإذا

مثليكونانعندهيعدلولميجؤه،ولم،اختلاففيه:فقال

،الضرورةعندالشراءلهفذكرت،يكالمافيأخذ،يكالماباعمن

يكرهه.فلم

نأفأر[دني،شتمهأوبحضرتيرجلأضربإداتقولما:قلت

؟السلطانعمدعليهلهاشهد

01شهديخفثلموإنيشهد،لمعليهيتعدىاناخافإن:فقال

الرقيق.يكرهونوكانوا:قال،رقيقثوبالكفنفييكونانيعحهولم

البرزاط!!2،مسائلمنا

بطةابنخطمنانتقاهالقاضيبخط

!جموعا،حاالصفقةادركتهماانالسنة"مضساعمرابنحديث

المبتاع"!3،1.مالمنفهو

."إليهاالجواب"فخرح:،)كق،1)

ا(1:الحنابلة"طبقاتاأشياءأححدالإما!عننقل،البرراطيالصباحبفئالفرح:هو)2!

/2(0."02

لعلها-المهحلةالراءوسكودالصوحدةبضم-برزاطإلىنسبة:طيوالبززم

.3،4!/11ةا[البلدان"معجم:انطر،بغدادقىىمنقىية

الخعليق:وتغليق"/365،ةالمحلىفي-كحاا"جامعه"فيوهباب!اخرجه)3،

)؟/412،."الفتح"ةب!مجزوماالصحيحفياريالبخاوعلقه-3/43؟
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المسندفيويدخل،مرفوعالحديثهذا:أقولاناةيطةابنقال

".السنه"مضت:لقوله

ثمرتها؟منياكلواانالمسجدلجيرانترى؛نخلةفيهمسجد

والنخسلةمسجدافجعلهالرجلارضفيالئخلةكانتإن:فقال

-هكل!ء)1،.
نابعدغرلس!النخلةكانتوإنمنها،ياكلوا)2(انباسفلا،!يه

ظالمغرسهاوالذي،حقبغيرغرستفهذه،فيهوصليمسجذاصار

فلاح!")3(،ظالملعرقي"ليس!يو:النبيقال،يملكلافيماغرس

إلي.اححثلها)؟(والتوقيمنها،الأكلاحب

من:قال؟تقلعانغرلستهكذاالنخلةكانتإذفى:قلت

!(كان)الامالمذلكفعللويقلعها؟

فيللقراءةاوالقرآنلسجودالسفرفيتيممرجلعنوسئل

بذلكالفريضةمنصلىمايعيد:قال؟فريضةبهوصلى،المصحف

لتيمم+

ما:قال؟موضعهفياباهويقدمالصفثمنالرجليخرج:قلب

هذا.بغيراباهيبرانب()ظ/231يقدرهويعججني

)2(

)3(

)4(

"الححلى".فيحزموابن"الحغليق"،فيالحافطصححهوقد

أفيها".اظ(0و)لتى

".!يأكلق(:و)ع

(142)6/.والبيهقي(،13لأ)8رقموالترمذي03(،لا31رقمداودأبوأحرجه

-.عنهالله-رضيريدبنسعيدحديثمن

.الأصولفيكذا

،جاز".:المطبوعاتوفي،واضحوهو،الأصولفيكذأ
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بجنارةاجيءلم،جنازةعلىوصلىالسفر،فيتيممرجل

التيحم؟بذلكعلي!ايصلي،اخرى

عليهاصلى،الاولىمنسلمحينبالأخرىجيءإن:فقال

يصللمالتيحميحكنهمارمقد،وقتيينهحاكانوإن،الخيممبذلك

ا.الحجحميعيدحتىالأخرىعلى

فيوقال((،صلاةلكليتيضمنهههناذكرنا"قد:القاضيقال

وقوله:.روايتينعلىالجم!فيخرجواحد"بتيميم"يصئيها:الفوائت

وجهينةلأحدالخيحم"؛بذلكصلىسلمحينيالأخرىجيء"إن

ذلكبعدجاءفإذافعلها،تمامإلىالأولىوقتاناحدهما:

بالوقت.يقدر)1"والتيفم،الوقتخرجفقد

فيالمشقةلحقتالأولىعقيبالحانيةجاءتإذاانه:والثاني

المسألةتكونانويجب،يشقلمتراخىوإذا،الزمانلخفاوتالخيمم

جاراعل!هيخعينلمإنفاماعليها،الصلاةعليهتعينانهعلىمحمولة

ولوواحد،بتيميمتجحعكالنوافلواحد،بتيمما()ق/932يصليان

وفيواحدا،وجهاالتعين)2"معواحدبتيممعليهمايصليإنه:قيل

علىفرض!فهيتعينتإذاالجنارةلان؛روايتينعلىالفوائت

كلامانتهىاكد"فهيالأعيانعلىفرضوتلك،اخففهي،الكفاية

البرزاطي.مسائلإلىوغدنا،القاضي

ذلك.أكره:قالوسمرها؟المراةوضوء)3"بفضليتوضأالرجل

"يتقدري!.:")ع(1)

.""ال!ع!ين:()ع)2(

0"طهورا":()ع)3(
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.بالإعادةامرهلا:قال؟وصلىتوضأفإن.قلت

ويسألهوالعصر،الظهرإلافيهيصلىلامسجاسوقهفيرجل

الصلاتين؟هاتينفيهبهميصليانسوقهاهل

الجماعةمساجدفيالخاسمعيصلييخرجأنلهأححث:قال

الخمحر.الصلواتفيهاتصلىالتي

غصب!ا"؟بعضهفيمسجا

صلىومنالإمامأعادالخصبفيمنهالإمامموقفكاذإذا:وال

فيصلىمناعاد،الخصبفيالامامموقفيكنلمواذا،خلفه

الغصب.

سجدةف!هماسورلينيقراذورجلانالصصجددخلرجل:قلت

سجدا،وقد،السجدةيقرانجميغاسحعهماإذا:قالجميغا،فسجدا

سجدتين.)2(الرجلينسجد

القطنخلطفربماويبيعها،القلانس!يعملرجلعناحمدسألت

به؟القلانسوحشى،الصوفمنبشيءاوالجديدبالقطنالعتيق

إلىيشتريهامنيعرفنإلاذلكلهواكره،الغشمنهذا:قال

.صوفوفيهعتيوفيهالقطنأن

لهموختفصغازا،اولاداوخلفماترجلعنأحمدسألت

لهااحبلا:قال؟مالهممنتأكلانلهااترى،والدولهممالا،

)ع(.من)1(سقطت

!كذا!.)ع(:فيفوقهاوكب،النسخجميهعفيهكذا)2(
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.ماللهاكانإنمالهممنتأكلان

نالهايجوزفلا،عليهموتقوموتحضنهم)1"تكفيهمإنها:قلت

مالهم؟منتأكل

تصيراو،ذلكإلأتجدولا4وحاجةضرورةمنإلالا،:قال

لمخلها.الحضانةحقمالهمفيلهايفرض!حتى،لحاكمإلى

اجاء!اهفلماالتاجر،عندالثوبيرهنالرجلعناحمدسألت

ثوبي،!ذاليس:الراهنفقال،إليهالثوبالمرتهنأخوج،بفكاكه

رهنتهبمالذيثوبكهذا:المرتهنوقال

ماوالهئوبكهذا"إن،يصنهمع)2"الراهناقولالقول:قال

".إليهاخرجهيومإلىاخذهمنذكيرهيدإلىيدهمنخرج

مناسهو"الراهنقول"القول:قولهالقاضيبخط:الحاشيةوفي

قوله:وهو،عليهيدلبعافيماكلامهلأن؛المرتهنومعناه،الراوي

"؟اخذهمنذغيرهيدإلىيدمنخرجما،ثوبكهذاإن"يمينك،

امين.ولأنهكارألأنه

يدفعانالقاضيعلمه6حكموقد،زوجخهماتتلأححد:قطت

اعنبعحدةقرلةفيب()ق/932وهيلتحضنهم،جدلهمإلىص!بيانه

قريته؟

بأسفلاويرونهيوبمكلفييراهمانيمكنهبحيثكانتإن:قال

بقباءوهي،جدتهإلىابطيدفعانعمرعلىبلرابوقضىقد،بذلك

."تكفلهم":()ظ،ا""اتكلفهم:(أق،،)عفيكذا(1)

ا"كذا(1.أع(:فىفوقهاكف)2(
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.(1)يةلمدبا(أ232/)ظعموو

البئر)2".نقعمنعحنجم!حمالنبينهيمعنىعنسألته

بئرولجارهبئر،فيهاوليسف،الارلهتكونالرجلهو:قال

.بئرهمنأرضهيسقيأنجارهيمنعانلهفليس،ارضهفي

الماش؟يديرروالذيلرحىبيتإجارةعن:سألته

فأماوالخش!،والحديدوالاحجارالبيتعلىالاجاررو:قال

.إجارةعليهتقعفلاويذهبوينضبوينقصيزيدفإنهالماء

هذهمناردتإنما:وقالحر"،"أنت:لعندهقالإذاتقلت

)3(.تعالىاللهوبينبينهفيحاونئتهحرهو:قال؟الصنعة

بالرقىالصرعمنالحجنونيعالجأنهيزعمرجلعنوسالته

يحدئه،منوفيهمويكلمهم،الجنيخاطبانهويزعم،والعزائم

ليعالجه؟الحجنونالرجلإليهيدفحانهفترى

لأحداحبولاشيئا،هذافيسمعتماهذا!ماادريما:قال

إلي.اححبوتركه،يفعلهان

درهم،الفاللغرماءوعليه،درهمألفوخلفماترجلعنوسـل

)1(

)2(

)3(

)2/767(."الموطأإ:فىمالكخرجه

حسانوابن)9247،،رقمصاجهوابن)6/913(،أحمد:أخرجهالحديث

عائشةحديثمنوغيرهم)2/61(،:والحاكم)11/331،،"الإحسان":

-.عنهاالله-رصي

والحماكم.جاذابنصححهوالحديث

1372،.)4/:تقدمماانظر
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فيالالفهذهاتركوا:لغرمائهابنةفقال،ابنهيخزوارثلهوليس

حقوقكم،جميعأوفيكمحتىسنينثلاثحقوقكمفيواخرونييدي

)1(
جائرا؟هذاتركلت

يؤخرونهوإنصاالالف5هذقبضاستحقواقدكانواإذاةقال

يقضواآنالافيهيؤخر)3(لافهذا،يديهفيتركهالأجلفحودجهم كا)2(.

شاءوا.ماالباقيقيويؤخرونهمخهالألف

فيلهموليسملكهمإل!انتقلتقدالالفأنهذا:وجهأقلت

كالنسيحةصار.الفينليستوفوهاقبضهااخروافإذاشيء،الابنذمة

الالفقبض!اخروالوفإنهمنظر،منذلكيخلوفلاوبعد،بزيادة

يقوممافيهاوربح،بالتركةالولداتجرثم،الؤيادةلأجللااتفافا

الإنسانعملبابمنهذايكونولا،كلهحقهملاستوفوا)؟(بوفائهم

منهيستحقونوإنماكله،الوبحيستحقونلافإنهم،كبرهمالفي

العرماء.وحقحقهمتمام

التركةيملكونانهملا،الوهنكستعلقفهو،بالتركةتعلقوإن

نالهميكنلميخرهامنالورثةوفاهمولو،الغريمموتبصجرد

انحقاليمنعلاالدينإنقولنا:علىوهذاالاسخبفاء،منيمتنعوا

الغرماءديوناوتبقىإليهمتنتقلالتركةفإناظهـو،الو!صلةإلىالتوكة

ديونهم،بقدرالوبحمنلاستحقواربحتفلو)د"،التركةنفسعلى

،2(

)3(

الح(

)5(

"حقوقكمإ.كلحةلجزءتكرارولعلها"(ا"فلم)ع(:شيقبل!ا

)ظ(.فيلجست

محممله.وهيخير(""لاقما،؟و)خ

."لاستحتموا،:)ق(

أظ(.منل!حاقطهناإلى.(!..الوردة"إلى:قولهمن
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ستحقافاالألفحنيستحقالغريمفإن!ى؟،قيالربامنهذاولجس

حقهقبفبعضيؤخروإنمافط،ربالابوجهصحيخاأ(033)قلم

لأجلمالهراسعلىالزيادةبابمنهذافليسكاملا،ليستوفـه

الربا.حقيقةوهذاشيء،فيالأجل

لوكماالعقد،بأصللهوجبماليستوفيمنهصبرهذاوإنما

الغرماءفيصبر،عليهمالوفاءمالهيسعولم،وأفلسحياالغريمكان

خربتقدالميتذمةبأنلفرقايغنيولاكاملا،حقهمليسخوفوا

لوجهين:ياقيةالمعسروذمة،بالحوت

فيباقيهوكما،الميتذمةفيباقيالدينبل،المنعأحدهما:

مرتهنةمشغولةوالذمة،بالحوتالمطالبةتعذرتوإنما،الحيذمة

الخكليفعنهسقطإذاالعريممطالبةكتعذرمطالبتهوتعذر،بالدين

فيفكذاالاسخيفاء،لتمامالتأخيرمنمانعكيروذلك،بالجنون

اعلم.للهواطرد،وقواعدهعبداللهابياصولعلىوهذا،الموت

)1(الوراقعليبنمححدجعفرأبيمسائل!من

له:قيل،الحجيفرد:يعني،عنهيحبئ:قال،عنيحج:قال:لهقيل

له،يطيبانفأرجوقالإذا:قالترى؟كحف،لكفهوفضلوما.قال

،السجدة)تتريل؟فقراالفجر،صلاةجمعةيومعبداللهأبوبناصلى

قبلالسهوسجدتيفسجدفجاوزها،السجدةيقرأأنفسها(وعبس

الخسليم.

ت)271،،حساذمسائلعداللهأبيعنله"ححداذ،،بالحعروفالجرجاني)1(

334(.لم)2":الحنابلةلاطجقات
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السهو؟سجدتيسجدتلم"لهقيلب()ظ/233

لااناستطدت"إن:عباسابنحديثوذكر،يضرهلا:قال

صخعتا،مارليتياما")1(سجدتينبعدهاسجدتإلاصلاةتصقي

.السجدةاقرالمإني:يقول

يومسجدةلان؛الإشكالغايةفيا()ق/335الروايةهذه:قلت

يتعضدأنيستحبلاولهذاالفجر،صلاةسخنمنليستالجمعة

وإنما،الجمعةفجرفيغيرهامنولاالشورةهذهمنسجدةآيةقراءة

امنفيهمالمااتى(،وهل)تنزيل،السورتينهاتينقراءةالمقصود

ادماافإن،الجمعةيومفيفإنهما،القيامةوذكر،الانسانخلقمبدء

قراءةفاسخحب،الساعةتقوئمالجمعةيوموفي،الخمعةيومخلق

،ويكونفيهكانبماللأم!تذكيرااليومهذافيالسورتينهاتين

سورةيقرالملمنيستحبفلا،مقصودةغيرتبعاجاكاتوالسجدة

هذاالوقدلاستماغيرها،منسجدةايةقراءةيتعحدان"تنزيل"

فيشتد،سجدةخصبؤيادةالجمعةيوماناعتقادهمإلىكحيربخلتي

،الصلاةيعيدونوربما،اليومذلكيسجدلممنعلىإنكارهم

يصلي.انيحسنلاانهإلىوفقههعلمهسعةمعويخسبونه

فالسجدةوكيرهما،حنيفةوابومالككرهها،اعلمواللهولهذا

وهذالركها،السهوسجوديستححبفلاأ2(،الصلاةسننمنليست

ولم،عنهرجعانه-اعلم-واللهفالظاهراحمدعنصحقدكانإن

عليه.مذهبهيستقر

ا)1(

)2(

صحجح.بسحد81()2/"الصصنف،:فيش!يبةاب!ابنأسضجه

.373،/1):المعادا["!أد:وانطر
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لحجدثإلاصلاةتصقيلااذا!شطعت،إذ:عباسابنعنوقوله

جابرتينالفريضةبعدالركعتينعباسابنبهارادإنما"سجدتينبعدها

ابنوقال،سجدةتسصىوالركعة،خللمنأأ(الفريضةفييكونلما

وسجدتين،الصيحقبلسجدتينجم!ي!اللهرسولعن"حفظتعمر:

الأحاديثفيكثيروهو.الحديثبعدها"أ2"وسجدتينالطهر،قبل

الركعتين.علىالسجدتيناسمإطلادثىوالآتار

يسجدانمصللكليشرعانهإلىالزيديةمنطائفةذهبتوقد

ابنقولمنذلكفهمواولعلهم،صلاةكلاخرفيالسهوسجدتي

اعلم.والله،عباس

.خلافها)3"علىوالمذهحب،الزوايةهذهعلىمتابعاللوراقاعلمو،

مسائله:إلىعدنا

،الكتاببفاتحةيقرا،المعوذتينيقرأختمإذاالإمام:قلت.قال

بشيء)؟".هذافيسمعتماادريلا:قالبالجقرة؟ويبتدىء

لي:فقال؟اليمينكفارةفيالكسوةفيالعمامةءتجزى:قلت

امراةكساهـان،القميصاوالثوبإلالا:قالثم،القلنسوةءتجزى

ومق!عة،قحيصفيإلاتصليانللمراةيجوزلالأنه؟ومقنعةفقميص!

.الصلاةفيهاتجوزفيماالكسوة

)1(

)2(

)3(

الح(

بما"جابري!)ظ(؟وفي)ق(،منسعطت"الفريضةفييكونلحاجابرتين11

".الفريضةمنيكون

)972(.رقمومسلم)0118(،رقمالبخاريأخرجه

)ظ(.منسقطتالجملةمذه

603(-)4/تلالموقعينو"إعلام،227(-؟؟6)ص/تالقراء""سنن:انظر
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:فقال،عليهالرجلفرذها،ادريلا:فقال،مسألةعنرجلوسأله

-يعني:فأسالهم؟هؤلاءإلىفأذهب:قالنحن؟!نحسنهالعلماكل

الحدينة.اهلرايإلىيذهبمنإلىانظر،لا:فقال-الراياصحاب

منتقولوالا:يقولارطاةب!الحجاجكاذ:يقولاححدوسحعت

.نعما:قال؟يدئسكان:لهقيل،ذكرهمن:قولوا؟اخبركمنولا،حذثك

البر!بيأأ"محمدب!أحمدالعباسابىمسائلومن

الحاكم؟بتفريقطلاقاوف!خامرهماما،لزوجانالتعنإذا:قلت

هذا؟اشبهوماوالخلعالاسلامعنارتدتاذاالمرأةحاليكونوكيف

فيها،الأمزيتضحلم،سئةثلاثينمنذفيهاانامسألةهذه:فقال

لا)3(؟اوفيها!)2"اللعانأدرجممافلا

)3"الطوسيزبادمسائلومن

غ!ح!النبيئعن!وجمماوقد،بواجبةليست.فقال؟االعقيقةعنسألته

)5".والحسينالحسنعنعقانه

)1(

)؟(

)3(

)!(

الإمامعنناقل،البرتىالعباسأبوالارهر،بنعيسىابنمحمدبناححد،هو

ت)0"2(.كثيرة!سائلأححد

نواحىفيقريةبرتإلىنسبةالراء-وسكوذالمإخدة-بكسروالبرتى

3(.؟لا)1/ة"البلدانمعجمولم161(،-915)1/-"الحخابلةداطبقاتبغدأد.

(.ظو)قفيلماالبرتى1وتحردت

."..اللعاذ.ماأدري"وما(:)ع

.93(")5/!المعاد("راد:وانظر

ت)252(،"،"دلويهبالحعرو!،الطوسيهاشمأبوزيادبنأيوببنرياد:هو

.(234-!1/91):ي!الحنابلة"طبقات

ابنحديثمن166(-)7/165:والنسائي"؟(،ا)1!رقمداودأبوخرحه

)؟/9؟(.:إ"العللفيكما،لاي!رسالحاتمأبووأعله-عنهماأدته-رضيعباس
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الوحل4القابلةئعطى:قالانهعبداللهابنهوانجرفيرياد:قالط

الوجل:وصوابه،منهسهووهو،مهملةبحاء،القاضيبخطكذا

بالجيم.

القابلةإلىيبعحواانامرهمجم!النبيانبإسنادهاحمدوروى

ك!)1ه

"جامعه".فيالخلالطذكره-العقيقةمنيعني-بوجل

المحح!ائل)2":إلىعدنا

مؤمن:يقولالقيعجبنالا:يقولطاحمدوسمعت1234()ظ/:قال

إلاالخشهدفيتسفيلا"يقولطوسحعته.قال،قالهمنيكفرولاحفا

لله.التحيات:عبداللهعنرويما

(البواتي)!أححدينبكرأ3(مسافلومن

معهفأدركت،الإمامصلاةاولفاتتنيإذا:عبداللهاباسألت

دلهالححد:-يعنييقضىفيماتقرا:ليفقال؟صلاتهاخرمنركعة

)1(

)2(

)3(

)4(

عاثةحديثمن03،،0-)9/992؟والبجهقي)؟/237(،:الحاكموأخرجه

الصحابه.منجماعةحديثصنايضاوزوي-،عنهـااللهرضي-

937(6)رشم:الحراسيل"9فيداودبوو115(،)5/ةشيبةابىابناخرجه

مرل!.الحسينبنعليبنمحمدعن)9/203(:البجهقيوعنه

)!(.فيليس!

بكر"."أبى)ق(:

مناحمدأصحابفياجدولم)!(،فيليستالبراثىلماودا،النسخفىهكذا

بنبكرإلا:بكرايسحىممناصحابهفيوليس.[(،.احمد.بن"بكريسضى

)1/318(.ةالحخابلة،"طبقاتأحمد،ابوالاصلالخساليالبغداديمحمد

أبومحمدبنحمد.ترجصةفييعلىأبيابنساقهابجخهاالصسألةوهذه

أعلم.فادته(،154-)1/153:"الحابلة1)طبقات،البراثيالعباس
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)1(.صلاتكابتداءعلىتقعدالقعودوفي-وسورة

قال:

؟ذمالزا

زلاد)2(بنالفضلمسائلومن

هذافيالتزويجفيتقولما:لهقيلعبداللهااباسمعت

الرجلااذليت،يتزوجاذللزجلينبغيالزمانهذامئرت:فقال

فيحبطالنظرةينظراذاحدكميامنما)3(،يفلتتنتين[ليومتزوجاذا

ارزاقهماتفقال؟يطعمهماينمنيصئع؟كيف:لهقلت0عملهرو

وجل.عزاللهعلىاارزاقهم!؟عليك

الميحوفيأ4(عبدالملكمسائلومن

السبيل<وأبن>:فيهاقالاللهلأذ؛الصدقةمناهوذاالؤكاة:قال

01السبيلابنهوالساعةتلكمنزلهمنفيخرجالؤكاةايأخذحينفهو

الساعةتلكمنزلهمنيخرجالزكاةيأخذا"حين:"قولهةالقاضىقال

وعنهللسفر،ءالمنشىهوالسبيلابناذعلىيدل"،")سبيلابنهو

كلامه.انتهىالمختار"اوافهخلاف!،

)1(

)2(

)3(

)؟(

)!(

52؟،)1/037،"ةصالحو"مسائل)2/033(،عدالله":"مسائلانظر:

.)2/026

ص/869،)مسائلهوبعض!/769(،)ترجمحهتفدمتالبغدأدجمما،القطان

كثحرة.مسائلعداللهابياعنوله(،01"199،2

الحطبوعاث.فيوكذأ"فقلت"!)ظ(؟،"إبمفلت(:)نى

جليلة،كحيرةمسائلعخهله،لهوالحلارميناححداصحابكارمنالميموني

399(.،199)ص/مسائلهوبعض)ص/6319(ترجحفتعدمت

)ظ(.منصاقطهناإلى."..الفاضي،قال:قولهصن
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خفيقدواراه،"الصدقةمناهون"الزكاة:ا!مدقوليفسرولم

القاضي.فهمماا!مدئردولماحمد،كلاممعنىعليه

نعم،:قالركاته؟منيعتق!قلت:الميمونيوقال)ق/1336(

:قال؟عليهيرجغاليسحدثااحدثاوجنايةجنىفإن:لهقلنا

فإذا،دلهذالان:قالولم؟:قلنالا،.قالله؟فميراثة:لهقلخا،بلى

فيبجريرتهويؤخذعنهيعقل:قلت،مثلهفيجعلهشيئامنهورث

بنفسه.وضيعهارادههو:قالميراثهبمذهبماتفإذاجناليته

إذا:قلت،اختلادتفيهامسألة:قاليجحع؟الحبعنوسالته

الحبوبتشبهلالمنجمعها،لاانإلىوالفضةالذهبفينذهبكنا

.حبوبواسمطعايماسمعليهايقعهذه:فالبهما؟

فيومذهبهجمعها،يحبالحبوبفيعبداللهاباورأيت:قال

ولاحدتهعلىمنهاواحدكليزكىانوالغنموالبقروالفضةالذهب

بعض!.إلىبعضهايجمع

استحلفهبم:اليمينعليهليالكتاباهلمنالرجلعنسالته

علجهويغلظبالكنجسةيحح!تحلفه:يقولمنالناسمنانإلا،نعم؟قال

بالته.يستحلفه:يقولمنومنهم،بأيمانهم

جائرا؟ذلكترىاليسأبالكخي!ةاو)1(باللهاستحلفهفإذا:قلت

وا،عليهويغلظبالكنيسةاستحلفهالحاكمإلىرفعوإذا،بلى:قال

وجل.عزبالله

به:يريدانيحتمل"بالكنيسة"او:قوله:القاضيبخطالحاشيةفي

وق(.)عمنسحقطت"باللهاستحلفهفإذ:!قلت)1(
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اناويحتملبها.)1(يخلفاثهيردولم،الكنيسةفيباللهيستخلفه

الكئيسة)2".اللهوهدم:إليهويضم،باللهيستحلفهيريد

خاصة.ع!م!للنبيشيءذاك:قال)3"؟الصفيفيتقولماةقلت

ا.خاصةع!وللنبيكانإنمالا،:قالابعدهللخليفةفيكوذ:قلت

نإ،الاية1[:]الأنفال<والرسمولطه>:وجلعزاللهقال:قلت

احداانعلصتما:ليقالعنه؟اجزاواحدصنعمافيرجلحعلها

كلها.الأصناففييجعلىبذا،قال

لا)4(الافيعشرةوعليه،آلافيعشرةعندهاكانإذارايت:وقال

فاسدحجهالقياسعلى:تملتحج؟إذاهذاحجفيتقولما،يحح

.الحالهذامنيحجانلهلي!س:قالمنقولعلى

شنيع.إلاهذايرىاما:اليفقال

بيدهمابقدردينهكاذوإنلأنه؛صحيحغيرالقياسهذا:قلت

ام،الحرابالماللحجمسألةتكونحتى،حرامبحالييحجلمفهو

،المالهذامنالدينقضاءبتاخيرهاثمولكنه،نفسهبمالهحجوإنحا

ولو،بهيحتصلهنحاؤهلكانونحا،المالهذافياكتسبانهولو

)1(

)2(

)3(

الح(

يحلفه"."أنظ(:و)ق

الصحونيعنالروألةهذهنقلوقد".إليه!وهد!تو)ع(:ظ(،و)قفيكذا

/28(.)6/"الفروع(":فيمفلحابن

"المحدع":فيقال،ونحوهوثوبوبكجارية،الغنائمقسمةقبليختا!ما!ههـ.

رعمفإنهثوراباإلا،نعلحهخلافبغحو--عخح!بصوتهاذلك"وانقطع)3/363(:

هـ.1ا،بعدهللأئمةباقانه

(.)عمنسقطت"آلافعشرة"وعليه
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لوماعلىب(23)ط/لحقياسهايصحفلاله؟ثوابهلكانمنهتصحدق

به.وحبئلغيرهمالأسرق

المسائل:إلىعدنا

يكونانإلالا،:قالبلد؟إلىبلدمنقومصدقةتخرج:قلت

عنهم.فضلفيها

ويخوج؟يكفيهممايعطيهم:قالفضل؟منيكونكيف:قلت

بكروابيع!ي!التبيالىالحدينةيجيءكانالذيلأن؛عفمالفضل

عفم.فضلمنكانإنماوعمر

،كفارةعلحهفليح!نساكاهمفاصاببيتإذا:عبداللهابوليوقال

،كفارةولا،ديةلا-ايضما-عليهفليسعمدوإذ!شيء؟عليهولي!

غ!و.النبينهيفييدخللا،يقتللاولكن

الجماعة،فيبالقراءةلجهرإنما:عبداللهايووقالب")ق/336

إذاالجماعةفيالجهرإنمايجهر؟!انعله5وحدصثىإنارايت

صلوا.

يمسحكيف،علحهيخافبالإنسانيكونالجرحعنوسألوه

نفسه.الجرحعلىيم!حثم،الخرقةينزع:قال؟عليه

ةيقولونفإنهم،الأصحابعندالحشهورالنرحفهذا:قلت

تيمممستورايكنلمفإن،يصشرهحخىعليهيمسحلممكشوفاكانإذا

الجرحيباشمرثم،الخرقةيكشفانهفيصريحاحمدونصله،

مسحمناولىالبارزالجرحمسحانعلىيدلوهذابالممح،

ينبغيلاالذيالصوابهووهذاالتيفم،منخيروأنه،الجبيرة
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ولاا،والعابعينالصحابةمنالسلفعنالمحفوظوهو،اعنهالعدول

بعفاهوالذيبالمسحالعضومباشرةفإن،القياسمقتضىانهريب

ارلولم،بالترابالعضوذلكغيرمباشرةمناولىبهالمامورالغسل

المسحانومعلوم،بخلافههذااحمدنصرايتحتىهذا،اسخبعا

مناولىيكونقكيف،بكشفهالمشقةجاءالضرورةإنماالحائلىعلى

لصحةتشهدوألاثارفالقياسحائلى؟ابغيرنفسهالجرحعلىالمسح

اعلما-والله،النصهذا

والاثار"أ1"االسنن"الجا!عبينالكبير:الكتابفيذكرتوقد

سيخناوكان.بذلكعنهمالآثاروذكرت،السلفمنبذلكقال!ن

بدلبالتجفمالقولويضعفهذا،إلىيذهباتيميةابنالعجاسابو

)2(!المسح

المسائل:إلىرجعنا

لهتقبللاهذايسكر،الاحياءائمةمنالإماماكانإذا:وقال

ليساخحار؟انالي)3"هذا؟!خلفاصليكيفيوفا،اربعينصلاة

ائمةاخلفوالصلاةلابذ،الولاةخلفوالصلاة،المسلمينواليهو

نختار.انلنماالأحياء

1(لم

)21

)3(

)4(

".الحلشيئامواليهمنعمربناثترثلم:عبداللهابوقال

كيرفىال!ؤلفإيىاشارولا،القيمابنمرجييكدالكابلهذاذكراأرلم

الحوضع.هذا

01(211178/):""الفتاوى؟انظر

.""ل!ة)ظ(

.(224)"/توعدال!زاق،(94")2/ا؟لدارمياأ!ضجه
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القطانذيادبن[لفضلمسانلومن

علىقويإذا:فقال،نفسهيختنالرجلعنوسئلاحمدسمعت

ذلك.

احفظهم.:قال؟اقراهممن:قلت

ئطيلكانإن0قاليخربع؟هلجال!االتطوععناحمدسألت

يترتع.لموالسجودالركوعيكثركاذوإن،تربعالقراءة

عنذلكبعض!فيصيرتطوكا،يصليالرجلعنأحمدوسألت

دريفماالصلاةواماسمعغا،فقدالطوافاما:فقال)1"؟والدته

فيه.انظراناحتاج

كل)2":فقالبعد؟أوالركوعقبلالقنوتعنسخلىوسمعتة

.الركوعبعدأختارانيإلاحسن

يقنحث؟ثمئكبرالوترفيالرجلقنتإذا.وسألته

ثمكبرأ()ق/337القراءةمنففرغالركوعقبلقنتإذا:فقال

إنا"القهم:قالالركوعمنراسهفرفع،الركوعبعدقنتوإذا،قنت

يكير.ولم."..نستعينك

عمر)3(.كقنوت:فقال؟القنوتفيالقيامقدرعنوسألته

احسنهما:قالخلفهبممنويؤمنيقنتالإمامعنسئلوسمعـه

)1(

)2(

)3(

"والديه".:وليس،الخسخفيهكذا

لأكان".ظ(:و)ق

2(،11)2/؟والبيهقي(،2601/):شيجةابيوابن(،011)3/.عبدالرزاقاخرجه

البجهقي.وصححه
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جميغا.ندعونحناناإلآ

التراويح؟فياوالوترفيأجعلهالقراناختم:قلتاحمدسألت

منفرغتاذا:قال؟أصنعكيف:قلت.التراويحفياجعله:قال

فيونحنبناوادع،تركعانقبلا()ظ/235يديكفارفعالقرانآخر

.القيامواطل،الصلاة

اقبللشهرمنليل!آخركانإذاقوم،إمامعناحمدوسألحت

حسن،:قالودعا؟عليهثنىواللهوحمدوذكرووعظ،الناسعلى

هذا.يفعلوناالبصريينعامةكانقد

بنوهبعن،معقلبنعقيلأبنا،عبدالرزاقثنا!احمد،اخبرنا

"هى:فقالالنشئعنشئلع!النبياذعبداللهبنجابرعنمنجإ،

(")1،.الشيطانمن

والغلو")2"،إياكم":عباسابنحديثعناسألهعبداللهابيإلىكتبث

والجغض.الحبفيشيءكلفييغلو:الجواب)3(فأتانيالغلو؟معخىما

غيربالمصافحةوابتدانيفصافحني،كثيزااللهعبدأأباصافحت

.كثيزاالخاسيصاخ!ودايته،موة

لهم:قلناإذ[هؤلاء:قلت:قالعبداللهابيعنطالبأبواخبرنا

)1(

)2(

)3(

وإسناده14135(،رقملح)22/0وأححد:)11/13(،.عدالرزاقأخرجه

صحيح.

خزيمةوابن)9352(،!قمماجهوابن1!18(،رقم35أ0)3/أححد:اخرجه

صححهوالحديث.وكيرهم)9/183(،":!الإحسانأحباذوابن286(!الا!قم

328(.)1/:"الاقحضاء"فيتيحيةوابن،والحاكمحبانوأبنخزيحةابن

01لمافي"فأتى:()ق
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:يقرءونأليسلليهود،هذاقالإنماقالوا:،بالكمويصلعالدهيهديكع!

"ا!يهمجم!:ابد!اءاليس:قلت<*إولالح!تقيصآلصزطاقدنا>

لجى.:قال")1(؟هديتفيمناهدني

أمةمن،والنصارىاليهودعنسألته:طالبأبوقال:الفضل

علىيقعلاامتي")2("ي!فتي:يقول!والنبيلا،:قالع!ج!؟مححد

.والنصارىاليهود

ذالهيبدوثمالأضحيةيشتريالرجلعنعبدالدهأباوسألت

نأيريدلمنإلايبحعهافلاسفاهاإذا:فقالمنها؟خيزايشتري

بها.يضحي

تحت:فقالفوق؟امإليكاعجبالشرةتحتالازارعنوسألته

.السرة

ينزللا:فقالناراهما")3"؟تراءى"لا:معنىعنسئلوسمعته

!ايتأوقدواواذا،ناركفيه!أوااوقدتإذاموضعفيالمشركينمن

."عنهمالحتباعدولكن،نارهمفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

!قمخزيمةوإبن)3/248(،:والعسائي(،1لأا8رقم243)3/:احمدأخرجه

اللهرضي-عليبنالح!نحديثمنوغيوهملأأ(2)3/:والحاكم(،)5901

وغيرهم.والحاكمخزييةابنصححهوالحديث-.عنهحا

،-عنهاللهرضي-أنسحديثمن)391(رقموملم؟(،)4ردمالبخارياخرحه

رقموالخرمذي)2645(،!قمداودوابو)6/468(،:شسبةأبيابكأخرجه

اللهرضي-عجداللهبنجريرحديثمنويخرهم142()9/:والبيهمي)4016(،

و"العللالجاجمع"؟9فيكحاالإرسالفيهوالترمذيالبهخاريو!حح-عنه

6(.دلا6)2/:الك!ر!

.(501)3/إ:"المعالمفيالخطابيذكرهااقوالثلائةمعخاهوفي
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طوافا،وعشرونواحاةقالهو؟كمالزيارةطوافعنوسألته

إلينا.اعجبكذلكاسابحعثلاثة

للقداوم،سبع.اساب!ثلاثةالطوافاكملاناحمديريد:قلت

وقد،وغيرهسؤالهعنالسائلفاجاب،للوداعوسبع،للإفاضةوسجع

اخرأ1".موضعفيبهذاصرح

مقدمكم،ف!لكماللهبارك:مكةمنقدموالقوميقولوسمعته

منكم.وتقئل

محرمةبموهىالخليتلبسالمراةعنب،33)ق/لأشمل،وسمعته

به.بأسلا.فقال

ببغدادصارفلما،خراسانمناحرممحربمعنسخلولممعته

المواقيت؟منأوبغدادمنعنهيحرم،عنهئححأناوصىمات

المواقيت0من:قال

يصتطل.لا:قال؟يستظلالمحرمعنوسألـه

ا.كثيرعنديالدم:فقالدفا؟عليهترى:قلت

شرائعيعرفونلا،محاويجقراباتلهرجاصعناسالهإليهكتبصما

شرائعيعرفمنفيأو،فيهمزكاتهايضع،يتعلمونهولا،الاسلام

يعلمهمأنلهينبغي:الجوابفأتى؟القراباتغيرمن)2"الإسلام

)3(01الزكاةغيرمنويعطيهمفيهمويضعها

ناعلىقادزاوهوبالخراجا!ر"من:الحديثعناسألهوكخبت

!1(

)2(

)3(

.(0913)ص/تقدمماانظر

)ع(.منساقطهناإلى.("..يخعلمون!ولا:قولهمن

)ظ(.منسقطتجوابهامعالمسألههذه



،؟الدهلعخةفعليهبهيمرلا

عنرويوقدمنكر.حديثهوبهذاسحعناما:الجوابفأتى

علىالخراجكاذوانما،الخراجفيالدخوليكرهكانأنهعمرابن

.1عمر

عنكتجت:فقال؟يراهولاالرجلعنيكتبالرجلعنوسألته

.ا!ولم)2(هاشمبنعلي

والثلاثةباليومينالفطرقبلبهايجعمثكان؟قالعمرابنعن،نافع

.ماتحىالفطرصدقةأبويهعنيعطيعطاءوكانالحجمع،إلى

هذا+احسنما،لبرعهذا:قالهذا؟يعجبك:عبداللهلابيقيل

والسوال.القصاصالناسأكذب:يقولعبداللهاباسمعت

.وإياكاللهأعاننا:ببابهوقفإذاالسائلعلىيردوسمعته

مهئصي!باليس،قوتهالخوصيعملرجلعنالمألهإليهكت!ت

علىيقدم:الجوابفأتاني،التؤويجعلىيقدمهل،ذلكمناكثر

ويستقرضق.ويتؤؤجبررقها،ياتياللهفإن،التؤويج

بقيمةإليهافبدث،درهمألفعلىامراةتؤوجرجلعنوسألته

؟الصداقسألتهبهادخلفلما،الصداقمنأنهيخبرهمولموثبابمتاع

)1(

)2(

نفسه،الحديثعنأباهسألأنهلاأ(4)رقم.احمداالاطمبنصالح"مسائلفي

.-عنهاللهرضي-أن!ع!الحديثإسنادشاقفيهلكن؛نفسهبالجوابفأجابه

وجواب،يأبيهصالحسؤالأ؟4()2/!العلل":فيحاتمأبيابننعلوقد

اهـ.دالهاصللاباطلحديثهذا9:عقجهحاتمابوقالثماححد،الامام

الت!ذيب.رجالمنهاشمبنوعليخطأ،وهوهشامدا!9؟ظ(و)ق

1415



ذلك.لها:عبداللهابوفقال

منوأحتسبفالمحاعبهذاإليكبعثتقدإنيلها:قالفإنه:قلت

عبدالله:ابوفقال،درأهمصداقيإنماالمرا!:فقالتال!مداق)أ"،

والمحاع،الحيا!عليهترد:قالبهذا)2(؟يصنعكيفا:قلت،صدقت

بصداقها.عليهالمراةوترجع

منالبستإنثلاثاطالقأ)انت:لامراتهقالرجلاعنوسحل

وقعتساعةغزلهامنعليهمايلقي:قالغزلها؟منوعليه"،غزلك

ب()ظ/235عهيلقيه:قالبعد؟وذكرنسياهوفإن:لهقل،اليمين

الساعة:يقول،لهذاكروهوخطوالتمشىافإن:لهقيلذكر،ساعة

نخا.قديكوناناخشى]قال[:القيه؟

:قالإذا:الحملمسالةوفيههنا،احمدمنصوصهذا:قلت

صاحبوقال.طلقتحاملافبانت((،طالقفأنبحمئت"إن

متجذ؟!بحملإلأتطلقلاانهاوتي"المحور"31":

يلبسلاحلفإذا:فقال،اللبسمسألةعلىالبركاتابووافقوقد

يساك!ا،او،ساكنهاهودازايسكنلاأو،لابسههو(الحئوئاأ(338أقلم

لاانخلفإذاوكذلك،حنث،ذلكفاستدام،1مساكنهوهوفلاناأد(

يتطيبلاخلفوان:قالئم،يحنث:قاللهامةفوطىءي!تسرى

)أحأ

)2(

)3(

)3(

..بها.دخل"فلما:قولهمك

اهذا"."يضيع)ق(:

/2(.)73

"شئالما.أق(:

ا"إنسانا".أق(:

وظ(.)قمنساقطهاإلىإ
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،متزوجوهويتزؤجلااومتط!ر،وهويتط!رلااومتطيب،وهو

ف!هاهودازايدخللاحلفهـان:قالثم،يحنثلمذلكفاستدام

)2".وجهينعلىليه!1(؟لهتكنلمإذابالاستدامةيحنثفهل

،إبداؤهيتعذراوويعسر،صحيحفرقإلىتحتاجالحسائلوهذه

يظهرلمالنيةاعتبارتعذروإذسواء،فالجميعالنيةاعتبرناإنفانا

وغاية،تزوجلاانيحلفواذيخسزىلاانيحلفانبينالبتةفرق

التسرر،واصلهالسر،منمأخوذالت!سريانبينهما:يفرقانيمكنما

،التزوجبخلافأمشه،يوطءفيحنثسرا،يكونلانهالوطء؟وطو

.تزوج:لهئقاللاالزوجةوطءفإذ

الزوجضممنمأخوذايضاالتزوجفإذبشيء،ليسالفرقوهذا

إلاوالتزوجالحسريمنيفهملاالاطلاقعشدولكن،زوجهإلى

يعدأ3(الامةفراشاستدامةكانفإن،زوجهاوامشهفراشتجديد

فيلييظهرفلاوبالجملةزواجا،ئعدالزوجةفراشفاستدامةتسريا،

عليه.يعتمدفرقالحسائلهذه

عدنا:

؟العدةقيوهيفماب،مرضهفيزوجهامناختلعتامراةعنوسئل

قبالا.منهووالخلعابتداءالطلاق.الطلاقمحلهوليسترئالا

فقدتإذاالأمةعنسألهأنهعبداللهابيعن،طالبأبوحدئنا

زوجها؟

)2(

)31

)ظ(.!نسقطتنية"لهتكنلم"إذا

."(.لا-9)2/ة"المحرر"

"يممفى!.:()ق
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.الحرةمنالنصفعلىلسنتينتتربص

جئازة!حل"من:هريرةابيحديثفييقولاحمدسععح!ا

.قالكحااويتوضا،حتىيحصلهالا.يقولكأنه:فقالفليتوضأ")1(؟

ييمم.؟فقالماء؟عندهموليس،ميتفيهمماتقومعنوسالته

ماادريلا:قالالحاء،واصابواعليهوصلوايمموهفإلهم:قلت

ب!شيء.هذافياسمعلمهذأ،

فيدعو؟يجلساوقائفايقفالقبرزارمنعناسالهإليهوكتبحت

.بأسبهيكونلااذارجو:الجوابفأتى

مسائلومن

للها1عبدبنحساذبنعبداللهبن)2"عبادبنخزيمةبنأصرمبنأحمد

الصحابى)3(المزفيالمففلابن

،ارحمتهمستمرفيوائاكاللهجمعناارجل:لهوقالسمعته

اأ!هكذاتقللا:فقال

افيالبخاريوذكرها،الدعوةهذهفيالسلفاختلف:قلت

ا:الإححان"داحبانوابن1(،)63؟رقممماجهواب!)399(،رقمالترمذياخرجه)1(

وأحرجه.هريرةأبيعنصالحأبيحمديثمن"3(1)1/:اوالبيهقي)3/35؟(،

صالحطريىم!8629،رقم)!1/334واحسحد:047()2/:شببةابيابن

.-عنهاللهرضي-هريرةابيعناخر!اسانيدوله،هريرةأبيعنالتوأمة!ولى

الكلامفيأنظر،هريرةابيعلىموقوفانهالحفاظمنجمعرجحوقد

282،.-281)2/-"الرأيةو"نصب)9/392،،:للدارقطنيا"العلل11علجه

.()عمناسقطت"بن!عجاد)2(

وبعفمسائله.769(،)3/ترجحفتقدمت)3(
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كرهها،انهالشلفبعضعنوحكى،لهالحفرد")1(أ)الأدبكتاب

ولماجارهامنوحمجة،كلامهمعنىهذا،ذاتهرحمخهمستقر:وقال

المخلوقة،الرحمةالمراد:ههناالرحمةانب()ق/338يكرهها

انتهى..أ2"القولهذاإلىيميلشيخناوكان،الجنةومستعرها

حمارين،علىلهيحتطبانعلىاجيزااستأجررجلعنوسئل

وعلىالحمارينعلىينقلالاجيرفكانعليهما،ينقليومكل

كانإن:فقالالاجر،منهويأخذهذا)!(نوبةفياخررجلحمار)3"

معناه.هذاكلاماقالاو،بالقيمةعليهارتجعضررافيهعليهيدخل

ثم،مضاربةمالارجلمنأخذإذا:المسألةبهذهوشبيه؟قلت

الربحمنحضتهيردفإنه،ذلكفيضررالأولوعلى،لغيرهضارب

.الأولشركةفي

،والمضاربللمستأجرمستحقةصارتمنافعهأنهذا:ووجة

لمستحقها.العوض!كانبعوض!لغيرهبذلهافإذا

زكاةمنأفأقضيهدينا،عليهوتركتوفيوالديإن:رجلوسأله

لا+:قال؟مالي

الأجلحلفإذا،مسمىاجلإلىطعامفياسلمرجلعنوسئل

يكالمالامنهيشتوينعم:فقال)ظ/1236(دارا؟أوعقارامنهيشتري

.يوزنولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/032(.

المعليق.مع)2/678(هنا؟ممابابسطالمسألةهذهتفدمت

إحميرإ.ظ(:و)ق

."يومه"!ظ،:و)ق
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فخاط،امراتهغزلمنيلبسلااذحلفأرجلعنسحئلوسمعف

بشي:.فيهايجبفلمغزلها؟منالخحاط

فبلغولدتئمنفسها،علىفأقرترميت)1(امراةعنوشئل

ئلاعن.حتىللفراشالولد:القافطلقها)2(؟روجها،

دخلثم،الحربدارفيالحرباهلمناسلمأرجلعنوسئل

المسلمينمنرجلفقتله،الإسلامدارفيوليئلهاولي!،الاسا،مدار

ليسانهإليهاذهبالذي:قال؟الرقبةمعالديةالمسلمايلزئمخطأ،

رقبة.وعليه،ديهعليه

انهعطاءعنروي:لهوقيل،المقاموراءطافعمنوسئل

كرهعطاءكأن،جلسالحقامخلفإلاالطوافئصكنهلممن:قال

؟ا.المقامخلفلطواف

هوهذامنيكرهالذيبشيء،هذاليسهذا؟روىمن.فقال

لاجره.واعظملتعبهاكثر

)3".لتعبهاكثرهونعم:قال،السقايةوراءمناطاف:لهقيل

:قال!النبىاذعكيمبنعبداللهحديبالىإتذهبتلهقيل

نعم.:قالعصب")4"؟ولابماهال!الميتةمنتنتفعوا"لأ

)ق(.مرساقطهناإلى."!!طعامفي"أسلم!قولهمن)1(

ثمنفس!اعلىفاقىت،أمرأتهرمترجلعن"وسحل:هكذا)ق(فيالمسألة21(

"؟.بذلكعلمهبعدزوجهافطلقها،ولدت

الاخرإلى."..،جرهعظم"و:قولهومن)ق(،منأساقطبرمظالجواب31(

.اضطرابالعبارةفيابقيلهذا(،)عمنساقط

والترمذي(،لحا2ألارقمداودوأبو18(،لأ08رقملا)31/4أححد:أخرجه(الح

36131(.رالمماجهوابن(،ألا5!7/تئيوا!،()9172رقم
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قد:قال،عكيمبنعبداللهسحعععنالحذاءخالدرواهوقد:قيل

عكيمبنعداللهعن،ليلىابيابنعن،الحكمعن،شعبةهرو

كأنه،الحكمعن،شعبةورواهعباد،رواهوقدهذا،مناصح

خالدهحديثغيرمنصححه

أيضا--القطانزيادبنالفضلىمسائلومن

اتقى"منب!ثير:بنالنعماذحديثعنأسألهعبدأللهابيإلىكتعت

:الجواب)2"فأتاني؟الشبهاتما!عرضه")1(لدينهاستبرأالشبهات

فيها)3(.يقعلملدينهاسخبراإذا،والحرامالحلالبينمنزلةهي

ابن:-يعنيمحمدعن،ه!ئامعنعدالاعلى،حدثتاأحمذ:

التيوبالدراهم،العتقإلابالدنانيريشتريانيكرهكاذانه-:واشع

يبيع.اوبهايشتريانإللهكخابفيها

،قتادةعن،ابيهعن،ه!ثامبنمعاذمنسمعتاحمد:وقال

لمج!ي!اللهرسولصحابمنناسكان:قال،المسيببنسعيدعن

،1(

)2(

)3(

يذهبحخبلبنحمدكاد:يقولالحسنبنأحمدإوسحعتتالترمذيقال

النبيأمرآخركان:يقولوكان"بشهرينوفاته"قبلفيهذكرلماالحدي!هذاإلى

اهـ.لما...إس!نادهف!اضطربوالماالحديثهذاحنبلبناحمدتركثم،لمج!فه

وفيلا(!و)33)9111(رفمصالحابنهروايةفياحمدالامامصححهوالحديث

يذهببأنهصرح22()1/ة!انىءابنروا!زوفيلأ؟(،،)43رقمعداللهابنهرواية

.35"1-035؟/):!الحناللة"طجقاتوانظر،ا،مرينآخرلانه؟عكيمابنحديثإلى

بشيربنالنعمانحديث!ن)9915(رقمومسلم)؟5(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهألله-رضي

!فاتى".":)ع

الحلالباخلاطلارةوف!رها)502(،رقمصالحافيروايةفىفسرهاوكذا

)1/991(.":العلوم!جامعفيكما،بالحرام
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5")1،ص
01ريدبنوسعيدعبيداللهبنطلحةمنهمالبحر،فييتجرون

:فقال)2"،الجزافييععنوسئلعبداللهاباسمعت)ق/9133،

احدهماعلمفإذا-بهجهلاإذا:-يعنيبأسفلاعلمهمااستوىإذا

فلا.الاخروجهل

امناءا)3"،خمسةالعدلظرفهفيرفعيبيعهالقطن:قلتوسألته

ينكرهولم،فيهفرخص،للمشتريفيحسبهزادوربمانعم،:قلت

111.الصلحطرجماعلى

هذا:فقالالكساء،قيالقطننبيع[خر،بيغانبيعفإنا:قلت

،"وقواصره)جلالهفيالتمربحنزلةيكوذلانه؟ذاكمنإلىحب
)0،3كا

.الاسلامفييباعهذازالما

ليس!ضرو!!هذا:فقال،نكشفهان)6(علىيحملونافإنهم:قلت

0هذاعليكم

بيعاجازالتيالووايةعلىكشفهيشترطلم"إنما:القاضيقال

جتسبانمنإليأحبيظرفهثبيعه:وقولهحلها،قبلالحرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

صجنوابن(،لح2)2/:!العللا"فىومتهبسندهأبيهعناحمدبنعجداللهورواه

.(الدوريرواية-02لأ)رقم:!"تالىيخهفي

وزنه.ولااكيلهيعلملاالشيءبيع:هووكسرهاوفخحهاالجيمبضم:الجزا!

)!ى/"3(.ةالحنجر""الحصباح

ا"الحنلى:مفردهتحيملغةوفيامناء4:وجمعه،يوزناوبهيكالماهو:المخا

.222()ص/:!و"المصباح4(،91)13/."اللساذ(".أمنان؟علىويجحع

".ةلعب:)صة(

2041(.)5/:"اللساذ([الخمر.فيهايكخنزالتيالاوعة:هىوالقواصرالجلال

"أنا".)ع(ة
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كلامه.انتهى"ورننهفياختلفواربمالانهم،الظرفبورن

وقوله:إلي"،اخبالكساءفيالقطن!نبيعاححد:قول:قلت

فييباعهذازالما،وقواصرهجلالهفيالتمربمنزلةيكوذ"لأنه

والقلقاسكالجزر؛الارضفيالمغيباتبيعمنهلؤخذ"،الإسلام

ويتعذرالإسلامفييباعهذارالوما،أولىبلونحوها،والسلجم

علممناتمالأرضفيبحاوعلمهمهكذا،إلاالمزارعبجععليهم

يكادولا،بورقهيعرفونهلانهم؛والاعدالالجربفيبماالمحسري

والأعدال)1(الجربفيمااختلاكتكاذربمابلبه،معرفئهمتخلو

بحسبلأفهأكثر،فيهوالعسر،الأرضفيالمغخباختلافمنأكئر

)2(.تساويهفالغالب،فيهلهمصنعلاالارضفيوماالبسر،دواعي

منقاعدةوهذه،الإسلامفييباعذلكيزلفلم؛وبالجملة

عنه،بالا!مةغنىلاانهيعلمماكلأذ:النفععظيمةالشزعقواعد

إنكارهولاتغييره!ح!النبىمنيعلمولم،الإسلامفييقعيزلولم

،الإقطاعب()ظ/236كإجمارةوهذا،الدينمنفهو،الصحابةمنولا

وأكلوأصغو،منهأكبروردوالخميرالخبزوقوض،الحعاطاةوبحع

المسلمينوصلاة،غسلهولاالكلبأنيابمحلتفريزغيرمنالصيد

فييصلونالحسلموذيزل"لمالبخارفي)3(:قالكما،جراحاتهمفي

حاملوها،وهموصلاتهم،غسلغيرمنسيوفهمومسحهم"،جراحاتهم

السيوفغسلالإسلامفييعرفولا،لفطتالسيوفغسلتولو

)11

)2(

)31

)ق(.منساقطهناإلى"،..يعرفونه"لأنهم:قولهمن

)4/1323(.:المسألههذهفيالبحثتقدم

!ععلقهبل،البخاريقولمنهووليس)1/336(،":الفتح-"الصحيح

به.مجزوفاالبصريالحسن

231؟



أمرالرضاعةثيابفي[لنساءصلاةوكذلك،الصلاةوقتإلقادفهاولا

،الأم!اتعلىيسيللعابفميزاللاالصبيانأنمع،الاسلامفيمستمر

المبالسعروالشراءالبيعوكذلك،افواههم!غسلولايتقيئونوهم

يأخذفإنهبدا،منهيجدلاأنكرهمنإنحت!الاسلامفيواقغايزل

يساومهأنغيرمنإليهيحتاجمايومكلوغيرهماوالخبازاللحاممن

ويعطيهب()!/933،العاماوالشهرفييحاسحهثم،حاجةكلعلى

غيرمنالواقعبالسعريأخذإنمايومكليأخذهفماذلك،ثحن

وغسل،الحمامدخولمثلفيبالسعرالإجارةوددلك،مساومة

اذلكيفعلونالناسيزللم،وغيرهموالخبازالطباخوطبخ،الغسال

الحئل.بإجارةممنهماكتفاء!إجارةتقديرغيرمن

وحكمتسميإ،غيرمنالنكاحجوازعلىتعالىاللهنصوقد

العقودسائرففي،النكاحفيهذاكانفاذا)1(،الحثلبمهرع!النبي

واحرممط.اولىوالاجاراتالبيوعمن

ركن"،ولامقصوبغيردخيالالئكاحفي"الصداق:القائلوقول

،المرأةعليهتنكحمقصود،عوضهوبل،وراءهتحقيقلاكلام

حيث،قبضهقبلالشسليممننفسهاوتمخبه،وتطالب،بالعيبوترد

الاجارس،وعوضالحب!ثمنمنبهيوفىاناحقوهو،ذلكلهايكوذ

لانا؛فيهحاالاجارةوعوضالمبيعثمنمنادخلالعقدهذافيفهو

)7/1751اححد:اخرجهالذيالحديثفيكحا،واشقنجتبروعقصةفيكما11(

والخسائى:)19"1(،!قمماجهوابن21(4أأ؟رفمداودوابو9904(،رقم

1"1(-018)2/:والحاكم؟(،)9/"."الاحسسان(":حبانوابن122(،)6/

-.عنهالله-!ضيمسعودابنحديثم!وغجرهم

والجيهقي.والحاكمجانوابنالترمذيصححهوالحديث

1424



ئباحبل،عوضربغيرتستباحقدالمبيعةوا،عياذالإجارةمنافع

مقابلةفيإلابضعهاتبذللموالمراة،البضعمنفعةيخلاف،بالبدل

عاريةالصداقإدت:يقمالفكيفمالها،منعليهاأعزوبضعهاالمهر،

الحبيع.ثحنمنبالوفاءحقإلاهووهل،فطدخيلغيرالنكاجفي

راواأنهمالعقد،في)1"دخيلإنه:قاللمنأوجبوالذي

العقد،فيركناليسانهعلى)2"فدلت،تسميةبدودتيصسحالنكاح

.القولهذاإلىدعاهمالذيهوفهذا

عند[نعقدوإنحا،ألبتهبدونهينعقدلمالنكاحأنهذا.وجواب

صارحتىالعقد،بنفسالحثلصداقفوجب،الحثلبصداقالإطلاق

ولححيته،بهالرضىبحنزلةعنهسكوتهمالشارعوجعل،كالمسمى

صدأقي،تسميةبغيرانعقدأ3"وإنما،صداقيبغيرالنكاحينعقافلم

الأمرين.بينوفرق

والمنافع،لحبيعاتاعراضتكونأنجؤزالشارعانوالمقصود

المشلى،عوضإلىالإطلاقعندمنصرفةالبضعومنفعة،الإجارابفي

وانحا،الحسائلهذهتقريرموضعهذاوليسالعقد،عنديسملم!!ادن

.إشارةإليهااشرنا

لا0فقال؟ودرهمبدينارالثوبيشتريالرجلعنوسألته:قال

هذا!4(لايجوز:قال،درهمغربديناراشتراهفإذ:قلت،بهبأس

)1(

)2(

)3(

)4(

ا.خطاوهو"دخيل"كيروظ(ت)ق

لأفدل".وظ(ة)ق

)ق(.منساقطهناالى"...الإطلاقعند9ةقولهمن

.()11رقمالكوسجروايةفي-آيضا-عليطنص
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ولكنشسيئا،بهايشتريلأ:قال)1(المكحلةعنسئلوسمعته

اخذتكأنك،مهفخذمكحلةفأعطاكدراهمرجلعلىلككانإذا

جدا.الحزبقة)آ"فييسذدورأسه0حقكدون

،تحولالدار:صاحبلهفقالساكئا،كاذرجلعنوسحل

ليسالدار:صاحبفقالشسيئا،دارابفيدفنتقد.الساكنفقال

منفكل،دفنمامنهماواحدكلينيش:عبداللهأبوفقال،لكذلك

ذلك.نحوأو،لهذلككانالوصفأصاب

:اصولثلائةلهاهذا:قلت

1أ()ق/034علىيشوغأويوجبفإنهال!قطة،وصفاحطها:

الواصف.123()ظلولاإلىدفعهاالاخرالقول

الزوجينمنكلىكدعوى،والعادةبالظاهرالمتأيدةالدعوى:الثاني

.اوالعادةبالطاهو)3"المتايدةبدعواهيعطاهفإنهإ،صاحبهدونلهيصلحما

ااقوىبصدقهلهأحدهماوصفمنالمستفادأالعلمإن:الثالث

وهذا،الخصمنكولأو،واليحينالواحدبالشاهدالمستفادالعلمم!

ويلغىا،بالأضعفيحكمأنومحال،دفعهإلىللنفسسبيللامما

يعطىالأالمدعيأذالشرعمنهمنعوالذي،مخهاقوىهوماحكم

لهيحكملمبدليللحيزتفإذاشسيئا،معهادليللامجردةبدعوى

)1(

)2(

)3(

593،.الا/:الصخائع[(دابدائع:انظر،المزيفهالدراهم:يعني

والعا!ة،بالزئبقمطليمزأبقود!هما"ال!ريعة1:إلىالحطبوعاتفيتحرفت

)158(،رقم"صالح!مسائل:وانظر13(،)01/لأ"اللسان[":.مزثق:تقول

بعدها(.وما12331رقمداود!أب!و"!سائل

)ق(.منسقطتهناإلى."..لاكدعوى:قههـلهمن
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تارهأأ(،وبالواحد،تارةبالشاهدينلهخكمول!ذا؟مجردةبدعوى

امودذوهذاوبالشبه)2(،وبالصفةالظاهرةوبالقرائن،تارةوبالنك!ل

تقعوأين،مجردةبدعوىلهيحكسمفلم،الدعوىمجزدعلىزائد

اللقطةوفيههنا،الصفةمنوالخ!نأ3"الاجزووجوهالقفطمعاقد

الموفى.والله

ليالاخر:قال،اجمعالدارأحدهماادعىإذااحمد:وقال

ثلاثةبينهماهي:الناسبعضيقولوقد،نصفانبينهمافهينصفها،

الزبم.وللاخر،الجحيعلمذعيارباع

الاخرالنصفاناعترفقدالنصفمذعيانهذا:وجه:قلت

فييثارعهوخصمهبهفينفردفيه،لخصسم!منارعفلافيه،لهحقلا

سواء.فيهفهما،يدعيهوكلاهما،المدعىالنصفهذ

سوا!،الدارعلىايديهماان:القياسوهوالمنصوص!ووجه

وهوللاخرالذيالنصفيذعيالكلوفدعينصفها،واحدفلكل

فإن،باطلوهو،دعواهبمجردلاعطيشيئامنهأعطيفلو،ينكره

خصمهبيدمانصفئعطىشيءفلأيبالئصف،لهيقرإنماخصمه

جدا.ضعيف!القوذفهذا،الدعوىبمجرد

متداعيانوهحا،بهينفرفى،بالنصفلخصمهئقز)؟""إنه:وقولهم

بينهما".فيقسمالاخر،للنصف

[.تارة"وبالحرأة:فقط()ظفيبعده*أ(

.""وبالشبهة:()ق)2(

.(1؟36)3/ئقدمماأنظر)3(

"مقر".وظ(:)ق)؟(
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إقرارهإلىمستندايكنلمللنصفخصمهاسخحقاقان:فجوابه

إنمافإقراركل،نارعهاوخصمهبهلهاقراسواء،لهالنصفبل،بهله

يقولواحدهما،المدعىلنصف1(مثبتهجمدمنهماككويدتأكيدا،زاده

يدك:النصفلمدعييقولوالآخر،عدوانيديدكليست؟لححاحبه

قولهابمجردلهلقضيناخصمهبيدمصابشي؟لهقضينافلو،عدوانيذ

أعلم.والله،قجاسولانصلاوهذا،ودعواه

هذاغير:قالالغرماء؟لهالزملرجلنفسياكري؟رجللهوقال

إلي"اعجب

بيع.إذاالعقاربيعبركةأقالاما:يقولوسمعته

فيهافوجددارا،رجلمناكترىرجلقيتقولما:لهوقيل

الساكن:وقال،دا!يفيهذايكنلمالدار:1صاحبفقالط،كناسة

الدار.صاحبعلىهوفقالماة؟داركفيكانقدبلأ2"

الخمر؟بدردي)3(الفضةيغسلالصاغعنعبدالثهاباسالت

فتبيضق.سوداءتكونالفضةلعل،غمشهذا:قال

الآثاراتباعب()ق/"34النالسعلىإنما:عيداللهابوعلياملى

قولذلكبعدثمسقيمها،منصحيحهاومعرفة،ع!ح!اللهرسولعن

1محالفا)4(،لجعضبعضهمقوليكنلمإذا!ي!اللهرسولاصحاب

ا،بهاخذبالكحاباشبهكانقولهمفأي،الكتابفينظراخخلففإن

،1(

،2(

،3(

)ع(:"مة".

ا،بلى".وظ(:)ق

.(166)3/""اللان)ا.والأدهانكالأشربةمائعكلأسفلقبيبقىما:الدردي

اللمعلومصةبعدهاالتيالجحلتكونانوي!.بالرفعالسخفي
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أحدحنولا!الثبيحنيأتلمفاذا،بهأخذك!فهاللهرسولوبقول

اشيهكانقولهمفأي،التابعينقولفينظر+!النبيئاصحابمن

بعدهم0الثاساحدثماوتركبهأخذ،والسنةبالكتاب

منالشيءعنيسالالرجلحنشئلوقدعبداللهأباسمعحا

كانإذا:قاليسألهبمرجلإلىالمسألةصاحبفيرشد،المسائل

.بأسفلاإليهارلمححدهمت!ارجلأ

منبالحقواقومواورعتد.فيفياصلخأأ(ذئبابيابن:وقال

نايهلهفلمجعفرابيعلىذئبأبيابنفدخل،السلاطينعندماللث

ب!)ظ/237المسئببنبسعيدذئبابيابنيشبهوكان،بالحقلهقال

+*1)3(

رمانه.كي

ينبغي:قالمئة؟آخرويقرىءايةمئتيرجلايقرىءرجل:قلت

يرجولأنهايةمئتيهذاعلىلأخذإنه:قلت.الناسبينينصفأنله

فيهذامبلغيبلغلم)3(لأنهاقلهذاعلىوياخذ،بهعاملايكونالت

شي؟.كلفيالإنصاف)4(احسنما:قالالعحلى؟

شيخهو؟فقال(،الوليد)ابوعندهوذكرعبدالدهأباوسمعت

أ6(.الإسلام

!2(

)3(

!4(

)6<

."!صلحرأيناما..."ةوحدها()ق

01"(،)50"،رقمأحمد،الإمامبنصالح"عسائلفيمنهوأطولنحوهوانظر

)7/1144.و"السير،:

."...يكنأ(لم)!إ:

.،...هذاأحسن"ماأع(ت

الطيالسي-أجمما:

.(11/46):"التهذيبتهذيبالم:وانظر
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اخمالد)11"،ابيعن،قتادةعنسعبد،عن،عبدالوهابعن،عبداللهأبو

امهالالواحفيأجاإنيرب:قالالألواحأخذلحاموسىانلهذكر:قال

يوماالعرضفيالأولونهم:قتادةقالالسابقون،والاخرونالأولونهم

اجعلهم،الجنةدخولفي)2"السابقون،الخلقفيالاخرون!هم،القيامة

اناجيلهماامةالألواحفياجدإني:قالاحمد،أامةتلك:قال،أمتي

يقرأونإنماقبلكممنوكان.قتادةقاليقراونها،،صدورهمفي

أعطىاللهوإنيحفظوها،ولميفوها،لمرفعوهافإذانظزا،كشبهم

)3".آخرهإلىوذكرهقبلها،الامميعطلمماالحفظمنالأمةهذه

؟يأكلونمتىإلىالعدؤا!ضفيالطعامعناعبداللهأباوسألت

معهم.ماألقواالدرببلغواإذا:فقال

هاثىء[)؟(ابنمسافل]من

عارضيه؟منيأخذالرجلعنعبداللهاباسألثء)5":هانىابنقال

لاالألرهذ!مصادرفيلكنخالد"،أبي"قتادةأق(:وفيوظ(،)عفيكذا)1(

نفسه.قئادةعنهوبلاهذا،خالدلأبيذكريوجد

)!(.منساقطهخاإلىيا..ا.قتادة"قال:قولهمن)2(

-كحاالبغوابوحميدبنوعبدحاتمابيوأبن)6/66(،جريرةابناخرجه)3،

.-(؟72)3/:ر"ليخثوالدرا"في

مذاسيأتيوما،السالنكةزيادبنالفضلسؤالاتابينللتحيجزالزيادةمذهالح،

ء.هانىبنإسحاقسؤألات

وظ(1وق)عمننحخةفكل،الخفيجديداضطراببداالفمرةهذهومن

فيماعلىالرتيبفيجريناوقدوالفوالد،لليسائلمسخقلبخرتيبانفردت

لمصلحةإلاتغي!رهنرفلم،الطبعاتجميععليهسارتالذيالترتيبلأنه)!(؟

،-4/1327سبقفيماذلكنحوتقدم-كحاذلكتقمضي

152(.-151ا)2/ء!:هانىابر"ماثل)5(
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لقبضة.عنفضلبحااللحيةمنيأخذ:قال

"أأ(؟ألىعنواعفواالشوأ!باحفوادا:!كيه!النبيفحديث:لهقلت

!مياخذعبداللهاباورايت،خلقهتحتومنطولهامنياخذ:قال

خلقه.تحتومن،عارضيه

بالحقراض.حاجبهمنياخذعيداللهاباورايتقال)2"؟

تلبسه!.لا:فقالالحديد؟خاتمعنوسألتهقال)3":

فيه)؟".تصلولاالبسه:قال؟الثعالبجلودعنوسحل

:فقال)ق/1؟13(؟المازرأمإليكاحبالسراويلعنوسئل

.(أسخر)ولكنه،محدثالسراوبرس

المسجد،فيقومعلىعبدالنهابوخرجء)6(:هانىابنقال

مكوو!.فانهلاحد،تقوموالا:فقال،لهفقاموا

ثمفصلينا،،الجامعمسجدفيعبداللهابيمعوكنتقال)7(:

:فقالمحمولمكأنهرجلىفجاء،معهواناواسخراح)8"فقعدنا،رجعنا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)"(

رضي-عمرابنحديثمن)925،رقمومحـلم)2958(،رقمالبخاريأخرجه

عخهحا-.الله

حاجبه.منيأخذكانأنهالحسنعنذكرثم)2/914(،"الحسائل":

.(471)2/:،الحسائللا

.(461)2/:نفسهالمصدر

.!المئزر":()عوفي،(41لأ)2/:نفسهالمصدر

.(018)2/ةنفسهالصصدر

.(176)2/ةنفسهالصصد!

إ.فاستراح"فقعدة"الحسائل"في
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فاجعلنيبشيأ،فيكفتكلحتمسكير،شاربكنتإني:عبداللهأبايا

حل.في

لعلهلهقلتلمعبداللهابايا:قلتتعد،لمإنحلفيانت:فقال

ئم،عليهاشترطتفقديعد،لمإن:لهقلتأماإلىترالم:قاليعود؟

دين.لهكانإنيعودفلأيعودانارادإذا،الشرطاحسنما:قال

.الصوابوهو،الشرطعلىالإبراءتعليقجوازفيصريحوهذأ:قلت

ااوصني،:عبداللهلابيرجلقالءأ1(:هانىبنإسحاقوقال

الله.ئعزككنتحيتمااللهامراعز:فقال

قال،وجلعزاللهعلىالدنيااهونماإسحاقيالي)2(:وقال

تهان.حينيكونمالأهنأإنيللهفوالدنيا،أهينوا:الحسن

اإذااتفقاللاحد")3"؟احاتقم"لا:الحديثمعنىما:لهوقيل

)!".يعجبنيفلا)4(،معاويةروىما!لالدنياجهةعلىكان

0"1(-ا)2/ء"تهانىابن1)ممائل)1(

"المسائلإ.قيليم!الحسنوقولط018(،21/؟"نفسه11[لم!در)2.

لرجل،رجليقمالا1:بلفظالحسنمرسلمن)5/233(:اشيبةأبيابنأخرجه)3،

ضعيف.وهوجدعانبنزيدبنعليففيهأرسالهمعوهوله"،لوشحعولك!

)5/253،،احمد:أخرجهماصنهاهذا،منأ!خاحاديثالخهيفيجاءوقد

أما!ةبى1حديثم!10523(،رقمداودوأبو)3/2331(،:شحبةاليئوالن

.001.الأعاجميقومكماتقوموا"لا:بلفظ-عنهأدثهرضي-

أخرجهالنارإ"م!!قعدهفليتبوأقيافاالرجالطلهيحمحلأدأحب"م!ةبلفظ)،(

هذا9الخر!ذجمما:وقالما)2755(،دفموالخرمذكلب)5/ا(23(،ةشيجةبىابن

حسن(1.حديث

)2/1182(."المسائلى":)5(
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ايقومالمشايخوفيهمالناسفياتيهحاخاالرجليقدملهأأ":قيل

لجعفر)2(.!النبيقامقد:قاللهم؟

)3(.عانقهجم!يوالنييالط:ذرأييبحديثاحتجالمعانمةوفي

ابوفعلهقدنعمةقالايعانقهبمالرجليلقيالرجلعنوسألته

.الددداء

بثوبيلوخاقدامهومحوت

"(أبرجلكاللوح

،41
مخلد!اذاثيابكتحلألا،فقال:

الله،ابقاهعبداللهلأبي:عنوانهفإذاخراسانمنبكتابوجئته

هذاأ6"؟!ي!ثبى:وقالفأذكره

قطعثلاثالمسجدفييوفاعبداللهابوإليدفعء)!":هانىابنقالما

معيفجاء،رجلإلىواشارهذاأعطهافقالا.دانقينمنقريبفيها

نافلحاإلي،ينظروهوإليهفدفعتها،عليهوقفحتى!ظ/1238(

ا--مرا!والله:يقولطبالسائلنحنإذا،الفريضةوصليناالمسجددخلنا

،1(

،2(

)3(

)5(

)6(

ألأ(

.بعده!اوكذا،(183)2/:"نفسهأ)المصدر

داودوابو41/246(،"الدلائل":فيوالج!هقي211(،)3/؟الحاكمأخرجه

،الإرسالفيهوالصوابعنهصا-ألله-!ضيعبداللهبنجابرعن)"22!(رقم

ال!ححعبي.مرسلم!

سندهوفي)214!(،رقمداودوأبو21443(،!قم351934/اححد:اخرجه

يسم.لمدجلاالهلأن؟ضعف

لحريف.وهودةبشيء،:"المسالل،فيووقع"بـيابى"،)ق(:

.بعدهقاوكذا4"1(،21/ء":هانىابن"مسائل

106(.أص/57،(":اللفظبةالصخاهى!معجمانظر

.(1لأ217/:!"المسائل
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شيء.اليومبيدىوقعولاشيء،1اليومإليذفعما

السائلذلكإلىترالم:عبداللهأبوليقال،الطريقفيصرنافلما

"لو-:صحإن-لمج!والنبيعنعائشعةعنيروى!وجلعزباللهويمينه

رده(")1(.منأفلحماالسائلصدق

حتىولسحناماصدقوالولنا،خيريكذبوذ:عبداللهابوليوقال

الحوة.تلككيرالجامعمسجدفيتصذقرأيتهومامعنا،محانواسحيهم

المواساةووجوبفـها،ال!مساجدشوآلعلىالصدقةجوازهذاففي

الضحة.باشتراطمعلفاالضعيفالحديحماراوايةوجواز،الحاجةعند

فصل

أواتحريمهاعنسألهالسائلكانفإن،امسألةفياحدسيحإذا

يكركل:لهمثصور)2"ابنكقول،عنهسألهلماتقويرفهوكراهتها،

.لعمريإي!اللهسبحان:إقال؟البهائمبينالتحريش

حملالخحريمفيظاهرةقرينةكانفإن،للسائلجوائاسيحوإن

والكراهة.التحريم:وجهيناحتملوإلا،عليه

هوافهل،ذلكينبغي:قالوإن،للتحربمفهوينجغيلا:قالوإن

القوينة0إلىالشظر:والصواب،وج!ينعلى)3"؟الاستحباباوللوجوب

ب()ق/341المتمنعلاحمدة"قلتامنصورالح":ينإسحاققال

)1(

،2<

)3(

)،(

.31151/:تخريجهتقدم

الكوسج.منصوربنإسحاق:يعخي

.ا"قلاستحقااوللوجوبافهو"؟(ق)

،.الكتبدارلسخة-22هق)1/:"الكوسج"مسائل

1434



وإنأجود،فهوطوا!نطافإن:قالوالمروة؟الصفابينيسعىكم

.بأسفلاواحداطوافاطاف

لممنىمنرجعواع!لماالنبيأصحاب:قالهذا؟كيف:قلت

".والمروةالضفابينيطوفوا

الدلل،يذكرلمأنهإلا)1(،عبداددهابنهروايةفيقالوكذلك

)2".مشيشابنعنهنقلوكذلك

الفجورالرجلم!علمإذالأحمد:قلتمنصور؟ابنوقال

و!اد،داعيةيكونأنإلأعليه،يسحربل:قال؟الناسبهايخبر

تزويج.اوتجريحاوتعديلفيالحاجةعندبهيخبر:إسحاق

إسحاققال.مكروهواللهإي:قالبالسواد؟الخضابيكره:قلت

.امراةبهيغرولالأهلهتزينابهيريدانإلاشديذا،قالكما

يكره؟قال؟وأميابيفداك:للرجلالرجليقولأنيكره:قلت

قال،واميابىفداك:تقولانبأسولا،فداكاللهجعلني:تقولان

قال)3".كماإسحاق

قالبوللإ.فجاءتبهايدخلولمامرأةتزوحمنباب:حربقال

يلزمه.لاإنهولدا:ولدتوإنهابهايدخللمامرأةتزوجرجلفيأحمد

)1(

)2(

)3(

1(29،1001)2رقملائلالمسا"

ءةهانىالننعلهاللحتحتع،مرتينالسعيوجوبوهىاخرىروايةوللامام

كماألاولىالروايةالإسلامشيخواخضار181(.أص/داود:وأبو1(،لح1)1/

4"3(.)2/"ةالسنن!تهذيب:وانظر"3(،36،)26/:"الف!اوى"في

لصؤألاتلان،راهويهابنهوةهادماسحاق212(،)2/قالكولصج،:"مسالل

راهويه.ولابنإحمدل!مامالكوسج
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لا:اقال؟الديةتعطىكمفيلاحمد:قلتمنصور:اابنقال

فلا،سنةفيتحملهاانتقدرالعاقلةكانتإذاإلاحديئ!فيهأعوف

ذلك.ويعجبنيبأشا،بهارى

لمهـإنلأنهئلثأ؛سنةكل،سنينثلاثمنصور:افيابنقال

.غيرهمناقوىفهوعمر)1(،عنمتصلاالإسناديكن

)3(الحسنبنمحمدبدلناابنمسائلومن

ونخاف،والجنازةالجمعةتحضرسئل:عبداللهاباسحعحث

منغلطوهو،فـهكذا.بالجنازةيبدأ:قالنبدأ؟افبايهما،الفوت

لحمعه.باألبل.البلصوانماهـإ،لبلكاا

عن،شمعبةروى:عبدأللهلأبيقلت:!الالأئرمبكرابوحدثني

إذانعم:قاليتزوجها،انالامةاعتقإذاكرهاثهانسعن،قتادة

ليساعتق!اإذفأمامنها،شي؟فييوجعانلهكرهاللهلوجهاعتقها

فجائز.صداقهاعتق!اليكوذأعتقهاإنما،اللهلوجه

ب()ظ/238ع!و:إللهرسولقال:قال،صهيبعنبإسنادهوروى

")3(.ز[فيوهواللهلقيبصداقها،يذهبأناونوىامرأ!تزوجمن"

)1(

)2(

)3(

(901)8/توالبج!قي(،604)5/تشيبةإبيوابن،!أحما12>9/:عدالررأقأخرج

وأخرجه..،،.سنينثلابفيالكاملةالديةجعلعمر"أن:ال!عبيع!

عمر.ع!وائلأبيعنعبدالرراق

!عحدث،الحوصلىجحفرابوبدينا،بنهارونبنالحسنبن!ححدهو:

"28(.)؟/":الحنابلة"طبقاتت)303(.أحمدالاصام

بنوسعيد241(،*.رقمماجهوابن32918(،رفم026)31/أحمد:أخرجه

عنه-الله-رضيسخانبنصهـيبحديثم!اوغيرهم)965(رقممنصور

ضعيف.وإسخاده
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)1"ثواببنالحسنعليأبيمسائل!من

كانتإذا:قال؟فلانةهذهانآشهد:لهيقالالرجل:قلت؟قال

كانوإنفليشهد،،وجاءتفذهبت،ودعيتاسمها،عرفقدممن

يشهد.فلااسمهامايعلملا

عندهكان-إذااشهد:للرجلالرجليقولانيجو!ولاةقلت

عرفتإذا:قال؟الرجلذلكشهادةعلىفيشها،فلانةهذهان-ذقة

فاشهد.

المساكين؟فيبهافتصدقرجل،عنددارارهنرجل:قلت

يجوز.لا،العتقبمنزلةهذ!ليس:قال

نعم.:قال؟امرأتهعليهتحرمابيهبامراةزنىرجل:قلت

ثمبنحها،وآينهامراةتزوجرجليكونن:القولهذاومعنى

أ2(.زوجهامالابنوطىء

فلاالسلطالثبهاخذهمماكانان:قالبئرا؟حفررجل:قلت

فيهاليحدثاو،لدارهالنفع!ق/1343(بهاارادمماكانوان،يضمن

يعلموهوطريقإلىبهجاءإذا،معهالحفاروضمنضمن،لشيء

.الضمانفيشاركه،لهفحفر،لهملكايكودتلامثلهن[]

فوقع،فنائهفيونصفهاحده،فينصفهاحفركانفإن:قلت

)1(

)2(

أئىعلاللهبأبيلهكاذ،الصخرميالتغلبيعليأبوثواببنالحسنهو:

داطبقاتت)268(.غيرهبهايجيءلمعمهكبارمسائلكدهوكادشديد،

354(.352-)1/:الحنابلة!

)627(.دقم"صالح"مساللانظو
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الحفار.يضمنؤلا،يصحمن0قالرجل؟فيها

يكنلمحفوالذيهذاانعلمإن:قالالحفار،اخذفإن:قلت

فليسلهذا،ملاثانهأطن)1"شيءإلىجئت:قالوان،ضمن،له

شي.عليه

حتىفحفرهااخزفجاء،قامةبئؤاحفو!جللمحيترىفما:لهقيل

بينهما.:قال؟الضمانيلزملمن)2"رجلفيهافوقعالماء،وصل

:قال؟محرمغيرمن)3(تسافواوتحجالمراةفيترىما:قلت

بادده!اعوذ

)41"،باللهاعوذ:قال؟يبطلمحريمغيرمنحجتإذتوى:قلت

!(!ص!)النبيأمرهاماغيراتتولكنهالها،جائزحجهاإذ

مناحراروأولادحرأبله،محلولثرجلفيتقولما.قلت

أمه.لموالي:قاللحن؟ولدهولاءالعبامات،حرةامراة

اهذاليس.قال،ولاءهميجزالجدانيؤعمبعضهمإذ:قلت

ابولهأ،مملوفيرجلفيذ[كإنما،ولاءهمالجديجرالذي،ذ[ك

نإلم،مملوكوالجذالمملوكالرجلماتأحرار،واولاد،مملوك

ابنه.موتبعدعتقلانه؛ولاءهميجرفهـوعتقالرجل

فيفحفراخرفجاءبعرا،دارهفيحفورجلفيترىما:لهقيل

)1(

)2(

)3(

الم(

".(:"بظنالى

"ا.)ع(:"لم

9!1(.)!(ة

)ع(.منساقطهاإلى."..ترىة"قلت:قولطمن

142(.)1/ء(":هانىابنو"مسائل)626(!رقم"صالحدامسائل:أنظر
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ماءالبئرهذهفجرتوبيمه،بينهالذيالحائطجانبإل!بئزاداره

صاحبها.ملكفيهذه،تلكاجلمنهذهتسدلا:قالالبحر؟تلك

)1(صدقةبنمحمدب!احمدبكرابيمسائلومن

"،التحياتادثه"بسم:قالرجلعنوشئلعبداددهاباسحعتقال

"!دله"التحيالث:لتقلولكن")2(،الله"بسمتقل،:ؤقال

،عندههويكتبه:قال؟الحفظرديءوهوبخدالرجلعنوسئل

بأهليصركانإذ:قالثماثم)3(؟اصلأالخحهادةودعتفإن"فقال

تفعل.فلا،إليهيحتاجومئلكالقرية

)4(:مؤذنهابوهكاذآخرومسجد،رجلجنبإلىمسجدعنوسئل

عتيقين)5"كاناإدن:قال؟جنبيإلىالذيالمسجلفياصلياناترى

6(.خيرولفهوبغدفكلماجحيغا

فىكرار)7("لا:قالع!النبيعنهريرةابيحديثع!وشثل

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

الأ،

مسائل،أحمدالإمامعننقل،صدقةبنعبداللهبنمحمدبناحمدبكرابوهو.

.،1لأه-155)1/:"الحنابلة"طبقات.3192(ت

.!!التحيات:زيادة()ظ

الشهادةودعتلافإنالإنجا!:علىالعبادةضطويمكن)ع(،فىليست"أصلا"

الضبط.مناثبتهمايؤيدبعدهامالكلنأثم،.أصلا

فط،."يؤذنة)ظ(

.عهد"ا"كان:المطبوعاتجميمفى

07(.)1/ء"-هانىابن"مائلتوانظر

"كريبفيعبيهدأبوقال"إكراردا،:الحديثمصادربعضوفي،النسخفيكذا

!،.إغرا!."لاةالحديثهذاالمحدثينبعضعن!روي013(:)2/إ:الحديث

احمد-الإمامسألوقدوجها"،عنديلهوليسالكلامهذااعرفولا،بالألف
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جمملهـا،ولامنهايسلمانعندناالإغرار:قالط")1(تسليم!لاالصلاة

)2(.ادريفلاالتسليمواما

لا:قاليتوضا!3"؟ولايحتجمكانانهعمرابنحديثا:لهقيل

".الحالرعافمنيحوضأكانعمرابنلأنيصح

إذا،نعم:فقال؟الزكاةمناختهأوأخاهيعطيالرجلعنوسحل

11،فأعطهمعودتهمقدكانوإن،مذمتهميخافلاكان

منبأقلب(3لم)ق/3وأغتسلمد،منبأقلتوضأرجلعنوسحل

اغتسلع!ي!النبيمذ،منبأقلسمعناماا()ظ/923:فقالصاع؟

."بالمد)وتوضأبالصاع

كيف:لهفيقال،فلانوارثي:فيقولطيموتالرجلعنولحححل

اكذاليس:قالببطنن؟!مظإليكاقىبوفلان،فلانوارثكهذا،

،والجيرانالقريةأهلذلكوينكر.دعياكانجدهفلانالان"وارثي

"الحسند":.(".غرار"لا:هوإنما:فقالإغرار""لا:معخىعنالشيبانيعمروابا

.)16/92(

والحاكم:)"29(،رقمداودوابو3799(،رقم)16/27احمد:أخرجه)1(

مسلم-شرطعلىوصححه؟26(،)1/

)12/257(،السخة":و"شرح)1/956(،:"السنن"معالمالحديثمعخىفيوانظر)2(

،(1/057):("السننو"،(1/92)6.الحسند("9و،الاثيربن،357()3/:!الخهـايهو"

التسليم.فيالغرار!عنىأحمدالامامعنابههـداودنقلىوقد

.(014)1/:والجيهقي)1/47(،:شجةابىابناخرجه)3(

نا)1/128(:شيبةأبي[بنوأخرج)88،.كقم"الموطا!فيمالكأخرجه(الم

ولمفحكلهاصبعحهبينوقيحدممنشيءفخرجوجههفيبحرةعصرعمرابن

لعبدالرزاق-933(/)1:""الحصنفوانظر،يخوضأ!

اللهرضي-انسحديثمن)325(رقمومسلم02(،)1رقمالجخارجماأخرجه)5(

.(1/531):الحبير(""التلخيعه!وانظر-،كه
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اقربوارثيدعيئجذهانهزعمالذيهذاان:الصستفاضالشا-3وفي

للفرالشا"-"الولد،قولهيقبللا:قال؟قولهيقبل،إليه

وافيطلقهاابيها)أ"واخحهاتحتتكونالصجوس!ةعنوسئل

لماحصد:قالمهرها؟ائمهاالمسلمينإلىفيرتفعانعنها،يموت

مهر!لهافليس:قاللا،:قاليسلما؟

تاخذه،لا:فقال[خذه؟مطروحارأيتهإذا:الدرهمعنوسئل

للخبر.،سةيعرفهاخذهفإن

:قالهي؟كيفجاببر:عنمنبإ،بنوهبأحاديثعنوسئل

عناناوكتبتلمة،ونحنبهايحدثإسماعيليكنولمارجو،

يكنولممنها،حديثينكبيرا--!يخامعقلبنعقيلىبنإبراثيم

عبدالصحد!2(.منإليئأحبمعقلبنوعميلوادجو،يحذ!إسحاعيل

يمين،4(أكفارة:فقال؟يملكمابصدقةخلف)3(رجلعنوسئل

بشيء.فيهأفتيلا:قالحجة؟ثلاثين:لهفقيل

ما،أذكرهما.قال؟يصافحه،الرجليعزيالرجلعنوسئل

سمعت.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نعم:قال(طروفا")النئاءتالمحكلقيأ"لاجم!؟النبيحديثعنوسئل

.ا""ابنها:()ف

وهب.أخومخئهبنمعقل[بناوعدالصمدعقيل

.!"حازلا:(أع

"."هذه:()ظ

عداللهبنجابرحديثم!)715(رقمومسلم)1018(،رقمالبخارياخرجه

.-عخهحااللهرضي-
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نعم..لقا؟لببكتا:لقا،نهنيؤذ

علىالترابححىلماوراية،نعليهخلعالمقابربلغلماورايته

يجلس.ولمانصرفالميت

ا،البائعفكالهيكالمااسترىمن:المروذيروايةفيأحمدقال

ردهكثيزاكانفإن،بالقليلالناسيتغابنفقدزائدا،المشتريفوجده

إليه.

:اقيل.يردهفاحشهذاقال.)1"؟صكوكالقفيزفي:لهقيل

.)2(--
بمثله.الئاسيتغابنقدهذا:قالوفحوه؟

يكوناأنعندناالعينة:الترمذيالحسنبناحمدروايةفيوقال

.بأسفلاونسيئةبنقدباعفإنبنسيئةالايبيعهفلا،المتاعالرجلعند

يكونا.لاالتللرجلاكره:وسندي)3"القاسمابنروايةفيوقال

بنقد)4(.لاايبيع،العينةغيرعادةله

كيلجات.ئلاثوهو،مكيال:ال!وك()1

":الصحاح،مخ!ارانظر:في.ائحانوسبعةمنوهى،مكيالالكجلجة:92(

1231(.)ص/؟و!القاموس("063(،)صك/

انظرة،كغم1."80:تساويوالكجلجة،كغم3ر28تايساويوالمكوك

الحكاييلا"تحويل.مقال.212-ص/231423،902/عدد/!الحكمة"!جلة

الخطب.لصححوداالمعاصرةللأورانوالموارين

كغم.26د1؟يساويوهو،مكاككئمانيةيمحاويمكيالوالقفيز:

:يعرفالاول،القاسمبناححد:لهيقالكلاهحااثنان1أححداصحابمن)3(

روى""طوسي:والثاني،كثيرةمسائلاححدالإمامعنوله،عببأبيبصاحب

136(.-)1/135:الحنابلة!!طبقاتاشياء.الإمامعن

)664،.رقم"صالح!مساثلانطر:41(
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الصرورة؟حدعلىالشيءيبيمعالذيف!-)أ"صالحروايةفيوقال

يعجبنيلا)ق/1342،-:فيؤديفيبيعخراجلاخذالسلطانبهيوكلكأنه

!نه.يثمحريان

،السلطانيظلمهالذيالمضطرييعيكرة:حنبلروايةفيوقال

مايبيعلأنهيتوقاهانإليفأحبالمعنىهذاعلىيكونبيعوكل

.الدونالثمنمنبكذاكذايسوى

الاثرمروايةوفي،بالعربونباسولا:الميمونيروايةفيوقال

بثيء،لمج!؟فقاللعربان")2"-1عنع!ح!النبي"نهى:لهقيل-وقد

دارلعمراشترى"انه؟الحارثعبدبننافعروىبماأحمدواحتبئ

وكذا")3(.كذالهوالاعمررضيفإذالسجن

،اقولشيءأي:قالهذا،يقالفقدلاحصد:فقلت:الألرمقال

!.عشهاللهرضيعموهذا

وقالثوئا،اشترىرجلفيتقولمالأحمد.قيل:حربوقال

يكنولممتفعة،يردلمإن:قالشريكي؟وأنتعنيانقدلاخر:

.بأسفلانفعاجرقرف!

)1(

)2(

)3(

الحطوع.فياجدهلم

)6723(،رقم)11/332أحمدةطريقهومن1،،لا)81رقممالكأخرجه

مالك-أي-أنهوكيرهم)2921،رقمماجهوابن)2035(،رقمداودوابو

الحديث....جدهعنابيهعنشعببنعمروعنبلغه

وانظر:،شعجببنوعمرومالكبحنالواسطةجهالةأجلمنضعيفوسنده

.(ألالا-176)24/:،التمهيد"

طريقمن)8/373(:داالمحقىإفيحزموابن)!/7،،:لضيةأبيابنأخرجه

.عبدال!زاق
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ئلحهااحدهماشترى،ثلائةبيندا!عناحمدوسئل:حربقالط

ا،محةتلاثالاخرالثالثوالاخر،بحئتينالاخرالثالثوالآخر،بمائة

اصللاذ،بالسويةبينهمالثمنةقالامساومة؟تعيينبغيرباعوهائم

اثلاثا.بينهمالدار

علىنصفهقام!جلينيينثوبعناخرىمرةاحماوسئل

مساومة؟فباعاه،بحلاثيناحدهخاعلىونصفه،بعشريناحدهحا

نصفين.بنهصاالثمن:سيرينابنقالط:فقال

واحدلكللأن:قاللم؟:قيلاحمد.مذهبوهو:حربقال

العبدعبدا،كانوان:قالعبدا؟كاذاوإذ:قلت،نصفهمنهما

انتهى..المثزلةبهذهشيكاوكلب(923ليط/والدابة

ا؛أموالهمدؤوسقددعلىبينهمفالثحن،مرابحةباعوهفإن:قلت

قابلفقدمئةفيعشرةالربحكاذفإذا،المالالراستابعالربحلأن

وقال)1(،الربحيقممكحابينهمالثحنفيقسمدرهما،عشرةكل

فالثمنمرابحةباعاإذاانهحاعلىاحمد"نعىا(()2(:"المغنيصاحب

رؤوسقدرعلىأنهابكرأيوحكاهااخرى!وايةوعنهنصفاذ،بجنهما

أ.أموالهما")3(

)2(

)3(

)!(

ولدهمالمنالرجليأخذ:يقولاحمدوسمعت:حربقال)؟(

)ع(.منسقطت["الربحيق!سم"كيا

6/277(.لر

هذا:وقيل.بكرابوقالبحالروايةأححدعنأجد))ولم"الحغميإ.فىقالثم

اهـ."الأولوالمذ!،برواية!ليس،بكرأبوحرجهوجه

)ق(،مىساقطهناإلى."..المغني"صاحب:قوله!ت

؟؟؟1



للابنكانفإن.كل،نعم:قالغنيا؟الأبكاذوإذ:قلتشاء،ما

ئح!ح!:الخبيحديثإلىوذهبفلا،الفرجاما:قال؟الامةشبهفزج

")2(.كسبيمناولادكم"إن:عائشةوحديث")9(،لأبيكومالك"أنت

فصل

يعرفلارهونعنده-فيحنطالبابيروايةفياحمدقال

باعه،إذأالره!علىماياخذولأبها،ويحصدقيبيعهاصاحبها-:

كومها.صاحبهاجاكافإن

"،الرهنعلىماياخذ"ولا:لقولهاعرفولاةعقيلابنقال

نافيجبصاحيهاجهالةلأجلالمنعكانفإنبيعها،تجويزمعوجفا

يصغلمهـان،الديناقتضاءمنمنعكمابالحمنوالصدقةالبيعيمنع

)4"الحارثأبوونقل)3(،الديناقخضاكالمنعوجهفلاوالبيعالصدقةم!

بينيالخياركانصاحبهاجاءفإذا،بالفضلويحصدقيب!عه:ذلكفي

.ـالثحناو(الاخذأه

.يدهتحتمنحقهأخذهجوارفيعنهالروايةاختلفتفقد:قلت

،2!

)3(

،5(

حديثمن)2922(رقمماجهوابن2096(،رقم)11/305أحمدةاخرجه

يها.ي!قولىأخرىشوأهدوله-عنهماأدئه!ضي-العاصىبنععروبنعدالله

)1338(،رقموالخرمذي)3528(،رقمدأودوابو31،،)6/أحمد:اخرجه

6؟(.)2/:والحاكم213(،الارقمماجهوابن؟2(،1الا/:والغسائي

شرطعلىالحاكموصححهصحيج"،حسنحديثهذا9:الئرمذيقال

ال!فحيهخين.

)ق(.منساقطهناإلى.،5.يحنعلم"وإن:قولهم!

"الحكم".)ظ(:

"الأجر".)ق(:

1445



ب(أق/342شراءجوازالروايتينهاتينوأصل:عقيلابنقال

يخرجيدهتحتمناخذهكذلك،روايتانوفيه،انفسهمنالوكيل

وتأولهحا،الحاكميستأذنلموإذالبيعجوازنصاهتضمنوقدعليهما،

يجوزفلاأمكنإذاوأما:قال،الحاكمإذنتعذرإذاماعلىالقاضي

خاصيما،ولاعامةبولاي!لا،الغائبمالعلىلهولايةلالأنه!ذلكله

الولاية.يوجحثلا)1(يدفيالغيرمالكونومجرد

رهنعندهكانإذا:طالبابيروايةفىاحمدنصوقد:قال

السلطانإلىيأتي:ونحوهكالصوففسادرو،وخافغائبوصاحبه

أعلىيقضيمظالنصفهذا،السلطانإذنبغيريبيعهولا،ببيعهليأمر

.الاطلاقذلك

فإنظاهر،1المسألشينبينوالفرق،النصينتقريروالصواب:قلت

قييتصزفانلهفلس!لحغائبولكنهموجودالرهنصا!ب:الثانيةفى

،قدمإذااومطالبتاشكايتايامنلاوهوو،يةأووكال!بغيرالغائبمال

فإن،1معرفتهمنايسوأ2"،المالصاحبجهلإذامابخلافوهذا

اعلم.والله،هذاحقفيمفقودالموجودالغائبحقفيالذيالمعنى

البراثي)3"خالدبنمححدبنأحمدمسائلومن

لامام1صلاةأولفاتتنيإذا:فقلت،عبدالدهأباسألت:قال

)1(

)2(

)3(

."...يدهفىالحالكون"وبمجرد)ق(:

"اوأا)ظ(:

روكلما،البراثيالعباسأبو،غزوانبنيزيدبنخالدبنمحمدبنأحمد:هو

-بضموالبراثي155(.-)1/153":الحنابلة"طبقات.3،.تأ.الإمامعن

362،.11/:"البلدانمعجم9ببغداد،محلةادابراثاإلىنسبة-الموحمدة
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فيماتعرا:ليفقال؟صلاتياولبهاعتدفما،صلاتهاخرمنمعهفأدركت

)أ"+صلاتكابتداءعلىتععدالقعودوفي،وسورةالحمد:يعنيمضى

ايضاالقاضيخماومن

سنحنثلاثمكثالرومأيديفياسيرفيأحمد:عنمهنانقل

:قالكيف؟:لهقيليعيد.رمضاذ-انهيرىوهوشعباذيصوم

الفحلوات.يعيدكماشهير،اثرعلىشهزا

-الإمامقبل،الافشتاحتكبيرةيكثوالرجلفيعنه)2"عبداللهونقل

.الصلاةيعيد،ا!مامامعليسهذا

بمنالائتما!نوىلانهبالصلاةمنفردايجعلهولم،بالإعادةامرهإنما

الانفراد؛صلاةتصحولم،لهبامامفليسقبلهكثرإذالأنه؟بإمامليس

ياتمانهمنهماواحدكلينوينفسانصلىفإن،بطلتقدالنيةلأن

ك!!نفساذصلىفإن،امامبغيرائتملانهصلاتهما؟تصحلمبصاحبه

ايضحا؛صلاتهماتصحلم)ق/؟؟13(صاحبهإما!انهنوىمنهماواحد

،3(
.إمامبغيرالائتمامنوىلوكمافهو،بهيالملابمنالامامةنوىنه

الرجلعنعبداللهأباسألت)4(،الحسنبنعليينالحسننقل

)2(

)3(

)؟(

احمدبنبكرإلىهناكن!مبهالكز؟1()؟/50:الروايةهذهنقلالمؤلفكرر

عليها.التعلجقوأنظر.الراثي

.)536(رقم!الم!ائل11

)ظ(.ص!ساقطهاإلى.".بغير.ائتم9:قولهص

ابىعنعندهعلى،بو،الإسكافيعليبنالحسنفيعليبنالحسن:هو

":الحنابلة"طبمات.أصحابهعلىفيهااغربكبارححاذصالحة!ثلعدالله

!36(.36-لح)1/
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إنماشينا.فيهنعرفلا:دالبه؟يعلناويخافتالامامخلفيكبر

فكبر!ا")2".كبر"اذأ:الحديثيعر!
0،11رو

بذلك،المأمومجهرعنالتوفنسكلامه"ظاهر:القاضيقال

الاذكاركسائرحقهفيأ()ظ/241الاخفاتالسنةيكونأنويجب

الصلاةفيبدخولهالصأمومليعلميجهرإئماالامامولأذ،حقهفي

".القراءةغيرالاذكار)3(كسائرالإخفاتفالسنةوإلأ،وركوعه

انتهى.

((الكوسجمسائل"شرحمننتقاه1ممايعلىابيالقاضيخطمن

لبرمكي1حفصلأبى

عندهفرقولاتجزئهس،صلائهالتشهدانتركإذااحفص!:ابوقال

تركهماوان،الصلاةاعادعامذاتركهماإن،والثانيالأولالشمفدبين

السهو.سجودوعليه،جائزفصلاتهناسئا

بتركه.تبطللاالصلاةأنإلاواجنبعندناالسهوسجوذ:وقال

مبدله!كانوإن،واجبغيريكونماعندناالابدالومن:قال

أ4"،الصياممنهالبذل!ع!النبيوجعل،واجبالنكاحمحلىواجئا،

)ق(.من)1(

،هريرةابىحديثم!)413(رقمومسلم)733(،رقمالبخاريأخرجه)2(

.-عنهاللهرضي-اسيحديثمن-أيضا-وأخرجاه

)ق(.منساقطهعاإلى.".ا.حقه"في:قولهمن)3(

اخرجهلما....فلشزوجالباءةمعكماس!طاعمنالشبابمعشر"ياتحديثفي)4(

اللهرضي-مسعودابنحدبمن(014)0!قمومسلم(،091)!رقمادىاري

.-عخه
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.وا!ما)1(غيروهو

."،<افيالربهعينحجمعىوآوأشحدىلرفيقننييمريم>ةتعالىوقال

شحرعه(،منكتمجعلنا>لثىشريعتناكيرفيذلك:!لبالسجود،فبدا

عائشة:حطلمجثبدللرك!كا،والسجودسجودا،يسحىالركوعولأن

تريدا:"أ2"سجدتينركعةكلفي،ركعتينالكسوف!النبي"صلى

(()3"سجدةالعصرمنأدرك"من:هريرةابيحديثوفير!عين،

.ساجذا:يريد-(؟بروخرراكعاوانال!>:تعالىوقال.ركعة"يريد

يتوضأ)4(.حتىيجزئهلاالحاءفيانخمسوإناحمد:قال

وضوئهمنيجزئهلاالجابةلغحراغتسالهوكاذإذ:خرابوقال

رالح!هخرجالماءمنخرجوإذا،الترتيبعليهلأذالوضوء؛نوىوإن

الماءفيوالحنغحس،الحسحمقاميقوملاالغسلولان؛وجههقي

الحاء،جوففيالاعضاءرتبذ!يجزئهفلا،كاسلبلماسحكير

ويكونالماء،منرأسهخرجأنبعدرجليهوغسلبراسهم!حفإن

!وضوؤهصح=اولأواستثشقتمضمضقد

ينولمإذا:بهذايريا،يجزؤهلاالوضوءرجلأعلمإذا:أحمدقال

الوضوء)6(رجلاعلمإذا:عنهروى(داودأابالأذ؛لنفسهالوضوء

الناسيعفماذجلساعنهمااللهرضيوعلياعثحانلأن؛اجزاهونوى

)1(

)2(

)3(

)؟(

)!(

)6(

(.)ظمنساقط"واجبكير"وحو

09(.)1رقمومسلم15(،؟)؟رقمالبخاريأخرحه

.)658(رقمومسلم)556(،رقمالخاريأخرجه

."1،911)15رقم"عدالله"مسائل:انظر

صائله.فياجدهلم

)ق".منلحاقطهناإلى.".يريد.يجزئه"لا:قولهمن
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طهورا)أ".لهماوكانغ!أاللهرسولوضوء

الوضوء؟إلىيحتاجهل،الحمبفيياتروئلاثاحمدعن

وضو؟.بلاالغسليجزئه:إحداهن

.نواهإذالوضوئهالغسليجزئه:الحانية

يحوضا.حخىيجزئهلا:الحالثة

ا،الأولىيةالروب()ق/؟34الأصحابابعضاستشكل:قلت

الاكبر،فياندرجقدالأصغرالحدثحكملأندليلأ؛الصحيحةوهي

منغسلهيجبماوكللاسيما،بحكماينفردفلم،منهجزءاوصار

هىالروايةفهذه،وزيادةالأكبرفيغسفهيجبالأصغر)2(الحدث

بفريضإ،ليستالعمرةانالصحيحعكانالطويقوبهذه،الصحيحة

!ميععلىالماءبإفاضةالطهرعلق!مووالمبي،الحجفيلدخولها

الغسل.اكمللبيانلمج!ي!النبيوفعله،وضوءيشضرطولمالجسد)3(،

والاستنشاقالمضمضةافرد!النبيئ.قيلإنحفمه!:ابوقال

خرجت،!استنشقتمضمضأذاالعبد))إن:فقال،الوجهعنبالذكر

الحديث.")؟(.++وجههكسلفاذا،%ومنخريهفيهم!دئوبه

وأحمد!الحخنأصحابأحرجهعليوحديثدالصحيحين(1،فيعثحاذحديب)1(

)ظ(.!نساقطهاإلى"..ا.اندرجأ(قد:قولهمن21،

الغسل:و!ففيع!اللهرسولقالسلمةأمعن1033(رقمامسلماخرجهفيما)3،

فخطهرين(1.الماءعليكتفيضينثمحثياتثلاثرأسكعلىتحثنأذيكفيك"إنحا

ماجهوابنلا(5-74)1/:والنسائى(،64091رقملح)31/13:أحمدأخرحه41(

حديثفي)832(رقممسلمواخرجه.الصنابحيحديثمن)282(رقم

المويل.عبسةبنعمرو

لح051



>يطوهـؤدتتغا:قالكحا،الوجهمنيكوناأنذلكيمنعلاتقجل

وبينالححيمبينتمييرهيمنعفلم44[،:]الرححن-.(صءاغحميعولين

اخربمعنىالوجهخصلأنهافردهماولأنهجهئم،منيكونأنجهنم

فىبينهمافجمعحال،فيفعلهمايصكنولانهالئظر،خطاياوهو

بالذكر،فأفردا،الاستعمالفيالوجهمعجحعهمايمكنولاالذكر،

للتقة!فسقطالعمىيورثلأنه؛العينينبافىغسليجبلموإنما

روايتاذ:الحسلىفيوفيهما

للمشقةءيجثلاإحداطما.

التكرار!لعدميجب؟والاخرى

علي)1(:أبيابنفقال،الاستنشاقفيالمبالغةفيأصحابناواختلف

)2(:إسحاقابووقال،التظوعصومفيأط/0؟؟ب(تسقطلانهاواجب!غيرهي

؟كيرهفيفرضهاسقوطعلىالصومفيسقوط!الدلولا،واجبةهي

السفر0كيرفيتسقطولا،الجمعهيسقطالخطوعسفرلان

.بدلالمبالغةمنوليس4،بدمنهاالجمعةبأن:حفعىابوواجاب

،بدلو،بالحطوعالفرض!يسقطقديأنهةإسحاقأبوواجاب

.الصلاةبعض!يسقطكالسفر

؟الرأسمنالبياضرمنذالاوخلفمايجعلأنيلزم:قيلإذ:قال

منه.إنه:يقولةقيل

ذن؟الا!شعرمنالتقصيرمنالاقتصاريجوزانيلزم:قمل

)1(

)2(

الحناللة،مناللقبب!ذايعرفمنأجدولمأتبهينه،ولم،الاصولفيكذا

الأكثر.إلىبل،معينلقائلتبولم،كخب!مفيصذكورةوالصحألة

شاقلا.ابن:هو
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،شعرهجحيعمنبالاخذالراساستيعابيلزماعندنالا،.قيل)1(

يأتيافهومنسبلشعرهالأذ؛أنملةشعرهاطرفمنتقصزوالحرأة

شعرها.على

الوضوء؟فيعليهمابالحسحالاقخصاريجوزانيلزم:قل

.والاخرى،الجميعاستيعاب:إحداهما؟الصحئروايتانفي:قيل

صححاصفة:وقالإجماعا.ذنينالا4علىالاقخصاريجوزولا،البعض

راسهاوسطمنثم،مقدمهإلىراسهاوسطمنتمسحأنالمرأه)2":

شعر)3(،لهكانإذاالرجلوكذاالشعر،استواءعلى،مؤخرهإلى

ألح".مؤخرهإلىمقدمهأ()ق/345منمسحانهحميه!ي!النبيعنروجمماوقد

"ذأك:ع!ب!لقولهبنجسي،ليسلانهالن!؛المذيفييجزكماء

وهوطاهزا،الفحلماءكاذفلما(،ماء")فحل!لكل،الفحلماء

الثهوة.منينشآنالأنهما،مثلههذاكان،المني

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)ق(.منساقطهاإلىا"...إنهليقول:قولهمذ

،"الراس":(أ!ط

وفي)1/15(،ءا".!انىابنو"مسائل)42(،!قمداودثاابي"مسائل:انظر

كفتاليلا!فقالرايسها؟الحرأة!سحعن!شل)58(رقم"صالح،مسائل

بنزيدبنعداللهحديثمن)235(رقمومسلم)185(،رقمالبخاريأخرجه

عنها-.اللهرضي-عاصم

وأصله-عنهالله-رضيعليحديثمن1238(رقم)2/9193:احمدأخرجه

فيه.الواجبوماالمذيعنعليسؤالفى"الصحمحين!في

وكيرهما)211(رقمداودوأبو091(،70رقم3لح316/)إاحمد:وأخرجه

وكل،المذي!ذاك؟جم!ي!اللهرسولقالالأنصاريسعدبنعداللهحديث!ن

الحديث."...يفذيفحل
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نومإلىإشارةمنمامه")1"مناحدكمقام"إذاجم!ي!:قوله:قال

"باتت:قالولأنه)2"؛الليلإلىإشمارةالمطلقالمناملأن،الليل

القرىأفلافأمن>:تعالىكقوله،بالليلإلاتكونلاوالبيتوتة("،جمده

لمخىباسمناياتيهمأنلقري+هلأمنأوأفي9-انالمونوهمبئتاباسمنايأتهمأق

صص-.صكلص-س.كلص

ذكرثم،بالليلفخعالبيات89[،-79:]الاعراف9-<شيلعبوقوهم

!النهار)3(

نأبجتحلاوجو،وضوء،غيرعلىالابيضالدرهممس:احمدقال

".وتقليبهالحبهالحعاملةإلىالناسلحاجة،سهليكون

لاماء:معهوليسالسفرفياهلهكليجامعالرجلفياحمدوقال

بمتوضئين،وصلىتيضمانهروبص،عباسابنفعلهقد"،ذلك)لهاكره

ليممتثمرومييما،جاري!مناصبتإني:فقالاليهمالتفتثم

بكم.و!ليت

صعياا>فتيقمو:تعالىبقولهتراببغيريجوزلاللتيمماحتج

وطابة)6"،طيجةالمدينةسفىغ!ي!النبي:قيلفإن:قال43[]النساء:طئبا<

هذاانلا،وبهلهطابتلانها؛طيبةسماها:قيل؟سبخةوكانت

)2(

)31

)5(

)6(

رضي-هريرةابىحديثمن2(لأ)8!قمومسلم)161(،رقمالجخا!ياخرجه

.-كهالله

)ق(.منسقط"الليلإلىإشارةالحطلقالحخام"لأذ

18(!،)17رقمدا!دا"أبىأمسائل1أنظر

السلفآثاروانظر،اللهكتابمنشيثاف!هالان)1/ق"1(.":الكوسج"مائل

01(.11/لأ":شيبةأبىابن"مصنففيمسهاحكمفي

)"7(.رقم"صالحوإمسائل91(،-18)1/ق"؟الكوسج"مسائلانظر

.-عنهاللهرضى-سحرةبنجابرحديثمن)1385(رقممسلمخرجه1فما
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.الارضاستحقتهالاسم

الانسانيستفحشهماالفاحش"إن)1":الرواياتاكثرفيالدمفيقال

أذاعلىذلكيذلولاوالشبر،بالذ!اعههنا)2(قالوقد،نف!سه"في

بزقات"خصح!:المروذفيمسائلفيقاللانه؟بفاح!ئيىليسدونهما

.تقدمعمنيأتلمالتوقيتلان؛ذلكفييوقتلمهـإنمادم("،من

غلولين)3(،اوغلوةعلىمنهوالماء،تيممأنهعمرابنعنروي

غسل)4(.اي،وقتوعليهالمصودخلثم

بعدصلاة"لا:قاللمج!ج!النبياذعليئعن،الاجدعبنوهبروى

وقتيعنيأنيحتمل:قيل(،نقئأ")بيضاءالشمس!جمو!انإلالعصر،1

.الصلاةفعل:أي،العصربعدالصلاةعننهىانه!ويلانه؛ا!ر

ويريذ،ضعففيهللاجر")6"،أعظمفاثهبالفجرمأ"اسفزوأ.قوله

و"مسائل)82(،رقماعبداللهوإمسائل)1/7(،إ:هانيابن"مسائلانظر)1(

.،5031-2001)72،رقمصالحا

68(.36،)1/ق:اذظرها،الكوسجروايةفىيعحي)2(

غريبفيا"الخهاية.بسهمرميةقدر:والغلوة)1/233(.؟البيهقياخرجه)3(

)3/383(.:إالحديث

غسل"."اي:منبدلاقيل""إنوظ(:)ق)4(

028(،)1/:والنسائب)1274(،رقمداوهوابو131(،)2/:شيبةأبىابنأحرجه)5(

01ويخرهم،214)4/:لماالاحسان9حبانوابن،()2"12!قمخزيحةوأبن

وال!رامذي)424(،رقمداودوابو91"15،،رقم)25/133اححد:خرجه)6،

حبانوابنا)672(،رقمماجهو[بن)1/272(،:والنسائي)154،،رقم

.-عنهادلهرضي-خديجبنراعحديثمنونجرهم)4/357(:!الاح!مانإ

فيكما،القظانوابن،حبانابنوصححه!أصحيجأحسنةالرمذيلمحال

العلماء.بعضىفيهوتكلم)1/235(،الراية!:"نصب
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افجر،طلعبعدماابتداهاقدفيكون،الصلاةنفسفيالإسفالربذلك

:وقالالفجر،في)البقرة(بهمقرأبكرأبو،القراءةبتطويلبهاوأسفر

دد)!".غافلينوجدتناماطلعت"لو

:طرق1؟12()ظ/أربمالحديثهذافيللناس:قلت

ويخره.حفصأبيطريقةوهي،تضعيفه:احدها

،المقمرةواللياليالغيملياليفيبهاالاسفارعلىحمله:الثانية

الوقت.قبلالصلاةخشية

استدامةبهاالإسفار:بهب،)ق/345المامورالاسفارأن:الئالئة

الحديثحمليجوزولا،الطرقأصحوهذهابتداء،لالهاوتطويلا

افضلالإسفا!وقتإلىناخيرهايكونأنالخحالمنإذغيرها!على

الؤاشدودنوخلفاؤههوخلافهعلىيواظبع!يالهوالنبي،للأجروأعطم

بعد.من

واصحابه،خلفائهوفعل،فعلهمنيؤخذالحديثهذاوتفسير

فإن،اللفظحق!قةوهوبابتدائها،لاباستدامتهايسفرونكانوافإنهم

الإسفار،وقتإلىأطيلوها:اى،للمصاحبةالباءبها("،"اسفروا:قوله

فيهـاوالشروعآخر،معنىفهممنأقوىاللفطمنالمعنىهذاوفهم

متساوئا)2(اح!مالأالمعنيينيحتملاللفظأنقذرولو،الإسفاروقتإلى

الراشدين،خلفائهوعمللعملهالمخالفالمعنىعلىححلهيخزلم

اعلم.والله

)1(

)2(

فيوالجح!قي)2/1113،:وعدالرزاق031،،)1/:شيبةابىابنأخرجه

-.عخهالله-!ضيأنىعنصحيجبسند)2/938(!الكبرى":

)ع،.عنساقطهناإلى.!..وقت"إلى.قولهمن
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علىبهاالإسفاروحملوا،أفضلتأخيرهاأنا:الرابعةالطريقة

الإسفار.وقتإلىتأخيرها

عنمعمير،عنعبدالرزا!ا،روىللمطر؟الجمعدليل!قال

المغرببينجمعواإذاالمدينةاهلكان:قال،نافععن،أيوب

ابنعنورويعمر)1"،ابنمعهمصلىالمطيرةالليلةفيوالعشاء

2".محلهولالزبير

وعنه:وسفزا،حضراالحمرةالشفقأححد:اعنوروى:قال

.وحضفىاسفزاالبياض

آبؤظىكلدله>و:تعالىبقولهالكلببطهارةقالمناحتج:قال

.الطهارةيقتضيالماءوإطلاق[،45][لنو!:ما:<من

يتحمر،اكالحصيرالنجاسةإلىعينهااللهيقلبانيمنعلا:!قيل

بولا.)3"ينقلبوالماء

الئداء.سيممنكل:فقالالمسجد،جيرانعنأحمدسئل

أقرؤهم،القوميؤم،واللهإي:قال؟أباهالرجليؤم:وسئل

لانبياء"1منجماع!في"و!أيتني:قالحك!ي!الخبيئأنحفصابوواحتج

بهم")4"."فصليحث:قال،إبراهيمذكراذإلى

يقطع:اقوللاانيإلأشديدااكرهه.قال،النفخفيأححدعن

)1(

،2(

)3(

،4(

بخحوه.)386(رقم"الموطألمافيومالك)1/556(،:عبدالر!اقخرجه

.هاجللم

"يصجو؟.وظ(:)ق

.-عنهاللهرضي-هريرةأبىحديثمن()172رقم!سلماخرجه
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وعلى،الصلاةيقطعالنفخان:وعنه،كلامهووليس،الضلاة

مكرو؟.هوالووايتين

فيوليس:قيليسبحها)6"،احدوماعثمانقتل،الضحىصلاة

وق!ا،وتركهاوق!اع!ج!فعلهافقدفعلها،منيمنعماالصحابةترك

عليها)2".يداوملااناحمداختياروهذا

الإماميقومانوجب"الصلاةقامت"قد:المؤذنقالإذا:قال

فانتظروهقامواايضاالحسجدفييكنلموإذايقوموا،ثم،يسبقوهولا

النا!وصفالصلا"،"اقيمت:قالهريرةابوروىوقدق!افا،

لمانهذكرثم،قولهإلى..غط!.اللهرسولعلينافخرج،صفوفهم

"مكانكم")3"،:للناسبيدهفقاللغتسل

فييكنلمإذا:فنقولتر!نصي"أ!(،حتىتقومموا"لا:قولهواما

قيافاينتطرونه"الصلاةقامت"قد:قالإذايقومواانجارالمسجد

يتقدموه،ولمقامواالحسجدفيكانوإذا،هويرةابيلحديث1346()ق/

قائحا.:ايت!وفي""حتى:قاللأنه

سعيدابوروىوقد(،ا،ستفتاح)فيعمرحديثأحمداختار

،1(

،2(

)3(

،94

)5(

04(.)1/قإ:الكوسج"مسائلانظر

.(155-2945/)ة،!الحغشي:انظر

رضى-هريرةأبىحديثمن9506(رقمومسلم)!27(،رقمالبخارجممااخرجه

-.عنهالله

رضي-قشادةأبىحديث!ر9406(رقموم!ملم)637(،رقمالبخارجممااخرجه

-.عشهالله

وتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهم"سبحانكهوتالايسمتاحفيععرأثر

(".كيركإلهولاجدك
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الرفاعي،عليبنعليروايةلاذ؛بصحيحوليسغ!ي!)1(،النبيعن

بنعلياححدةقالوقدسعيد،ابيعن،الناجيالمتوكلابيعن

!ميئا)2(.يهيعبألاعلي

الااثم،يديهرفعالصلاةافتتحإذا"كاذإعصمانهالبراءحديث

)4(.وكيعكلاممنيعد"ا"لم:احمدقال(،يعود")

الإعرابمخالفةهوالذياللحنفيالمذهبيختلفلا:قال

.الصلاةيبطللا)ظ/241!،

روايتين؛علىعذالب،بآيةرحمةايةختماإذاقولهواختلف

بنقابوسروىماووجههالا،:والثانية4الاعادةعليهإحدافما:

للهرسولصلى:قال،عباسابنعن،ظبيانابيعنطان،ابي

لهإن:فقالفأكئروا،:قالالمنافقوذأفسمعهاكلمةمنهفخطرتلمج!حو

والدارقطني:)1/902،،:شيبةابيوابن)1/235(،:الحاكماخرجه

35!.-!3)2/:اوالبيهقي992(،)1/

رقموالرمذي)!77،،رقمداودوابو11473(،رقم51)18/أحمد:اخرجه)1(

وغيرهم.132(،)2/:والنسائي)40"،،!قمماجهوابن)242(،

سعيدبنيحيىكانسعجد،أبيحديثإسنادفيتكلم"وقدةالرمذيقال

اهـ.!الحديث!ذايصحلااحمد:وقال،الرفاعيعليبنعليفييخكلم

.والنووياخزيمةوابنداودأبووضعفه

44(.)1/ق:الكو!مئا"مسائلانظر21(

316()2/.والحميدي76(،)2/:لبيهقيو)974(،رقماداودأبوأخرجه)3(

سميأتي.ماوانظريعود["لاثم":بزيادةضعيفاوهو،وكجرهم

"37(،-936)1/و"العلل!:326(،)325،!قم!عبدادلهدامسائل:انظر)4(

و"نصب)ص/"13،،:"المنيفو)المنار936(،-)1/368.داالستنو"تهذيب

.3(519-93؟/1):(يةلراا
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)1(.الصلاةفيوالاية،قولهإلىتسححونالاقلبين

يلزم:قيلإن")2"،يحتلمحتىالغلاميوم"لا:عباسابنقال

قيل:؟عندكيالضلاةخوطبلانهعشر؛ابنكانإذاإمامتهعليك

وهوسلمةبنعمروامفقد؟قيلإذالنظوهفيذلكألزمالخبر

سنينسبعلهكانانهورواية،بالغوهوغلافاسمي:قيل3(.غلامول

)4".صحيحغيرف!ومجهولرجلفيه

إذا:قال،ذلكيكرهمنوفيهم،القوميؤم:قلت(:)الكوسج

فوقه.فماثلاثةجحاعةيكوفوحتىفلا!جليناورجلاطن

)1(

)2(

)3*

)4(

،5(

حزيمهوابن)9931(،رقموالترمذي؟2("01رقم)4/233احمد:أخرجه

ولفط!وكيرهم255(،1/)0:جريروابن(،154)2/:والحاكم،)65"(رقم

قتئتنمنلرجلدئهماجعل>:وجلعزاللهقولأرايت:عجاسلابن"قلتةأحمد

فخطر:قاليصئي،يوماع!ماللهنجيئقام:قال؟بذلككىما(،فاجوفهح

قلئا:قال،قلبينلهترونلا:معهيصلونالذينالمنافقوذفقالخظرة،

.(فاجؤفهحقلبينمنلرجلألمحهماجعل>:وجلحمزادلهفأنزل؟معهموقل!ا،معكم

الرمذي،حسنهوالحديثمحرر،كيرالمؤلفسياقلانهااللفظوسقخا

إةالكوسج"مسائلوانطر.الحديثضعيففابوسفيهلكن؛الحاكموصححه

94(.)1/ق

ولامرفوعاوروي)3/225(،:والبيهقي)1/487(،:عبدالرزاقاخرجه

)2/217(.":الباري"فتج:انظر،يصح

سلمة.بنعمروعن)203؟(دقمالبخارياخرجه

فيأححدوسئل.شينصغاوستاب!كانأنهالبخاريروايةفيوقعبل

حدبث:قلت.فكتيحخلم؟لممنالقوم"يؤم61(:)1/قالكوسجرواية

فيهيقولأنجبن،بينشيءهوليس،دعه:قال؟سلمةبنعمروعنأيوب

محيحالا.

.(26ق/1*:لمائللحساا"
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للأغلب!الحكملانالكراهةفىللكثيرالحكمجعل:حفصابوقال

خلفنا")1".سليمواملناويتيمأنا!صالنبيخلف"صليت:أنسرو!

كانإذااما،صبحينيكوناأنويحتملبالغاكانيكوفىانيحمر

والاسود،بحلقمةصلى"أنهمسعود:ابنحديثفعلىبالغااحذهما

،يسارهعنوالاخريمييه،عناحدهمافأقام،بالغغيرواحدهما

إ(.ع!(")2النبيإلىورفعه

الىيصلانقبليركعراكعوالإمامدخلإذاقلتأ::الكوسحج)3"

فعل)4(.يدركأنهوظناوحدهكانإذا:قال؟الصف

)5".بكرةابيبحديثحفعىابواح!

السعي0شدهعننهاه:قيلغغب؟نهاهفقد:قيلفإن

"اجلسوا(")7،:غ!ي!النبيئاشار!د:قال؟الصلاةفيالإشارم!6(:قلت

أ8(.صلاتهمأمرم!شيئايفهمهمكا!إذا

قلت:يستدير،:قالعلم؟ئميعلملاوهوالقبلةلغيرالصلاة

)2(

)3(

)5(

)6(

،7(

)"(

الله-!ضيانسحديثمن)"!6(رقمومسلم72(،الأارقمالبخاريخرجه

-.عنه

)534(.رقممسلماخرجه

.63(ق)1/:""المسائل

ا".الركوعأدركهماحيثفجركعغيرهمعكانا!وإنةالامامجوابوتمام

.تقدم

.؟"...الإشارة"تكره:ا""المسائلفيئ

.تقدم

.67(!تى/1)ت"المسائللا
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لا)1(5:قالصلى؟مايعيد

قباء.أهلدليله:حفصابو

عليهالشيطانيقطعلامنهاوليدن،سترةالى"فلي!ل:جم!ع!قوله

")2(.صلاته

)3(؟يصليوهوشيطاذاخنقب()ق/6؟3جم!أذهرويفقد:قيلار

.يسرةاويمنةخنقهانهيحتمل:قيل

لحديث؟الجوازوعنه)؟(،وترهينقضىأنيعجبنيلااححد:قال

فيه.رخصاواسامةعباسوابن،عثمان

فيطلع،اسرهالعملاعحلإنياللهرسوليا:قالرجلاإن:قلت

الحسنالثناءلهاللهفاظهرالعملاسرلما:قال"؟)فيعجبني،عليه

الخيو)6".فيهيقالاذيعجبهالرجلانذلكيعبفلم،فأعجبه

)1(

)2(

)3(

أ؟(

،5(

)6(

.(96ق/1):!الحسائل"

62(،)2/:والشالي)596(،داودوابو09016(،رقم)26/9:أحمداخرجه

حديثمن،وكيرهم)6/136(:"الإحساد"حبانوابن)308(،رقمخزيمةوابن

والحاكم-حبانوابنخزيمةابنوصححه-.عنهاللهرضي-حثمةبيبنسهل

ر!ي-هريرةأبيحديثمن)541(رقمومسلم)461(،رقمالبخاريأخرجه

-.عخهالله

435(.-)432رقم،عبدالله"مسائلوانظر7(،أقا)1/:!الحسائل"

ه!ي!ةأبيحديثمن)4226،رقمماجهوابن)؟"23(،رقمالحرمذياخرجه

-.عخهاللهرضى-

".كريبحسن"حديث:الرصذيقال

كانفإذا:الجوابف!راهويةابنإسحاقوراد73،)1/ق":الكوسج"مسائل

مننوكلما،ماواجرسزهاجرلهصاربخيروليذكر،النماسبهلقتدكلامهذلك

بخير.إياهوذكرهمبهالناساقتداء
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مقصدهاكانإذاالخير،منعنهقيلماالانسانايعجبانبأسلا

حسن!هطو"أ1(.!سزه"المؤم!:قال!ي!النبيلأن؟اللهعحلهفي

ولوقتهااذكرهاإذ[فلي!فهاصلا)،أحدكمنسي")ذاعص!:قوله

سرنا:حصينبنعمرانبحديثال!نسخ)3(على4محموالغد("أ2(من

ك!ج!اللهرسولبنافصلى:قولهإلى،فذكره.1--ع!ح!اللهرسولمع

أينهاكم"لا؟:قالالغد؟م!لميقات!انقضيهااللهرسوليافقلنا:

مني"الح".وتقبالهالرباعنربفم

علىامايحملى(.")كافيوحاجإلأيمقصرأ"لامسعود:ابنقال

كزو.اوحجعفيإلاتكنلماسفارهلأن؟الرلعمولمنشاهده

)1(

)2(

)3(

)؟(

)3(

حبانوأبن)2165(،رقموالخرمذي114(،رقم)1/926اححدةأخرجه

بكعمراحديثمنوغيرهم)1/113(:والحاكم)16/923(،"الاحسان([:

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدوله،بنحوه-عنهاللهرضي-الخطاب

1)177(،رقموالخرمذي)37؟(،رقمداودوابو)681(،ر!ممسلمأخرجه

اللهرمي-!ادةأبيحدي!من)896(رقمماجهوابن492(،)1/:والسائيئ

.ومختصرامطولا-عنه

ابينالجمعسلالعلصاءمنجحعوسلك؟7(،)1/ق":الكوسج"!سائلأنظر

مافليؤد:ايالغد،صلاةإلىراجغا"فليصلها":فيالضم!رفجعل،الروايات

كلها.الالفاظ!تخفقعلييا،ريادةبلايومكليفعلىمامثلاالصلاةمنعليه

)1/592(01:النسافيعلىالسنديوحاشية)2/85(،"ةالباري"فتج:انظر

اخرجهاللفظوهذااللفط،هذابدون"الصحيحين"افىعمرانحديثأصل

رقمخفىيحةوابن)443(،رقمداودوأبو64991(،رقم178)33/:أححد

الحسنطريقمنوغيرهم)4/931(،"الاحساندا:حبانوابن)؟99(،

العلم.اهلمنجسماعةقولفي!رسلةعنهورواية،عمرانعنالصري

واخرجهجم!!النجيقولمنجعله)ق(وفي74(-1/ق)إالكوصج((:"!سائل

426(.-)1/!42الاثار(.معانيشرح9فيالطحاوجممامسعودابنعن
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وعنه:،جنبعلى:عنهفروي،الثائمصلاةفيالزوايةاختلفت

القبلة.إلىورجلاهمستلقئا

مخالفنا:يقولكحالاالعسر،تكاعلعندالصمبيعلىالصلا"تجب

13".عشرالخحىتكاملعند

إحدىوضعاو،الركوعفيفخذيهعلىيديهوضعرجل:قلت

ذاارجو:احمدقال.الاخرىيضسعولم)ظ/1242(،ركبتيهعلىيديه

.2يجزئه

منأماعلإ،منذلككانإذالمسألةهذهمعنى:حفصابوقال

الايدين!انامرناثم،نطبقكناسعد:عنرويلمافلا،علةغير

رجلانولو،يطبقوكانذا،يبلعهلممسعودوابن)3"،الركبعلى

ذلكولزمه،صلاتهتبطللممسعودكابنبالمنسوخفعحلييلغهلم

علم.وقتمنذ

لحديثسجدتاذأ"؛يكفيهمزة،عشرينصلاتهفيسهاإذا

منبسجدتين،واكتفىكثير،سهومنهحصلفانهحصينبنعمران

ساهيا،لهوسؤالهمساهئا،وسلمساهئاالثالثةفيجلسانهذلك

."ساهئا)الحجرةودخوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

78(.)1/ق:"الكوسجإمسائل

97(-78ق)1/:نفسهالحصدر

؟22(.)1/:للحاكمواللفظ،بنحوه)535(رقممـلمأخرجه

08(.)1/ق؟!الكوددجلم)مسائل

في-عخهالله-رضيحصينبنعمرانحديثمن)574(رقممسلمأخرجه

الخزباق.:عمرانوصضاه،الدينذيقصة
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فاته،مافيقضييقومثمالسجدةيقضي،السهوسجدتيإحدىادركإذا

فامجم"وما:لقوله،معهيقضيهابلصلاتهآخرإلىتاخيرها"1يجؤ)لمإنما

علحها)3(.زيادةلايسجدطا،انفيجبسجد!فاتتهوقدفاقمضحوا")2"،

احعد:قال،امسأولوالاخرأمسالالهراحدهمانسيرجلاذ

.4"!خفرقهإواياماواحلإ،يوممنجحيغايجحعان

.()!خفرلمحةاياممنيجمعانلاانهحاصالحروايةفيوعخه

أ،3لح)ق/7ظهبر،اسميجمعهماصلاتهحاان:الكوسجروايةوجه

حفص.أبيقولإهذا،اختلافبينهماوليس

يومظهرانمنجعفرابوالشريفذكرهمااصالحروايةوجه

الجنسين،حكمفييومينومنالواحد،الجنسحكمفيواحد

وهوالاخر،خمهربهيسقطلايمااحدهماظهرسقطقدانهبدليل

فيمعدوموهذامثلها،بظهر)6"تسقطالاياموبمية،الجمعةيومظهر

0.01.يجبلمإنحا،فاتهمافيصلي"يقوم)ق(:)1(

05؟لأ(،!قم)12/291واحمد:)359"،رقمالححيدياللفظبهذاأخرجه)؟(

[":أ)الإحسانحبادوابن115(،-114)2/:والنسائي)932(،رقموالترمذي

هريرةابيعنسعيدعنالزهريعنعيينةابنحديثمنوكيرهم)5/517(،

-.عنهالله-!ضي

اصحاببقيةعنعيينةاب!بهاتفرد"فاقضوا"لفظةأنداودوأبومسلموذكر

عذوكيرهالزيلعيوأجاب"فأتحواإ.المحفوظةوالروايةمخهخطأفهي،الفىهري

.؟(00)2/:!الراية"نصبانظر،ذئبأبياب!وكذاعينةلابىامعمرلمخابعةذلك

.8(أق)1/ت"الكوسج!صحائل)3(

.(28قا/1):ننسمهرلمصدا(14

صالح.روايةمنالمطبوعفيآ!هلم)5(

)ظ(.منساقطهناإلى.(".احدهحا."ظهر:قولهمن)6(
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عليهكانإداجمعييهذكرناهوقد،صحجحفو!وهدا6الواحداليوم

التعيين.إلىيفتقزانه،جنسينمنكفارصدان

يعيداذ:بصاحبهمنهحاواحدكلائتمجميعاصليارجلينفيقال

للامامة.معتقذامنهماواحا)2(يحصللمانهعليهوالدليلجميغا)1(.

يكونأذالرجلذلكينوولمبرجلائتمرجلاأنولو:قال

هو)3".ويعيدالإمامءيجزى:إمامه

لنية.إلاتصخلاالامامةاذدليله

قدوكانالليلى)4"،صلاةفيجم!ي!بالنبيائتمعباسابن:قيلفإن

تصزفتكيفأإماهو،كغيرهليسع!النبي:قيل؟لنفسهابتدأها

مأموفا.فيصحرنفسهيخقلاذإلا،احواله

فيالذينالختاطينلهؤلاءيكره:قلت":الكوصبج)إسحا!تقال

شديذا.لعخري:قالالحساجد؟

سوقهذا:فقالالمسجد،فييتبايعانرجلينراىعحردليله

الدنياأ6(.لوقإلىفاخرجاالآخرة

سلمة:أمحديثبدليلجم!،لهخصوضاالعصربعدالركعتينقضاء

)11

)2(

)3(

)6(

82(.ق)1/".الكوشجعأمسائل1

!.!يصل:الحطبوعةوفىكذإ،

82(.)1/ق:([الكودحح"مسائل

؟69(.)3/تقدم

09(.ق)1/لأالحسائل!؟

،الزهد!:فيعاصمأبيابنطريقهومن)83؟(،رقما""الموطأفي!الكأخرج

عمر.عنأجدهولم،نحوهيساربنعطاءعن3(لأا)صى/
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"لا")1(.:قالفاتتنا؟إذاانقضيهاالنهرسوليا

نا،الصلاةدونالصغصوبةالارضفييصحالإسلامبينالفرق

.الصلاةبخلافمكانإلىيفتقرلاالاسلام

)2"،روايتينعلىجزية؟عليهفهلالنصرانيئعبدهأعتقإذاالمسلم

سئده.ذمةذمتهأنسقوطهاوجه

لأنابرد)3"؛يكوننإلاخيمإ،فييعتكفانللمعتكفكراهته

قبةافيباردرمانفياعتكفحمك!ي!والنبيالمسجد،تضيقالخيمة

ما3فيصبيحتهافياسبدرأيتني"انى:قولهعليهايدلوخيسمإ،

الحطر.لوجودباردالزمانانفتلم!طينن")؟(

(01بها)ذلكيطولانإلايأتيهالا:قال،المستحاضةإتيانفي

إذااانهاراد:ولكنهقصر،إذاذلكومنعطالإذاذلكاباحانهوليس

اإدااتعلفةلاوهذايقينا،استحاضتهااياممنحيضهاايامعلمتطال

ذلك.قصر

غادوكانإذا:قالعنها،الدميقطعدواءتشربالمراةفيقوله

بأس)6،.فلايعرف

مأحديثمن!6/378(الاحسانإ:9حبانوابن)6/315(،أحمد:جهأض11(

.-عخهاالله-!ضيسلحة

".روايتينوجهين"على)ق(:)2(

.(133)1/ق؟"الكوسج"مائل)3(

الخد!يسعيدأبيحديثمن116(الارقمومسلم)966(،رقمالبخا!ياخرجه41(

!-.عنهاللهرضى-

913(.ق!أ/":الكوسج"مسائل51(

.(11913/ق:نفسهالحصدر>6(
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الشديدةبالاستحاضةابتليتإذا.عنديمعناه:حفعىابوقال

اللهكتبهالحمضلانفلا،الحيضاماالدواء،بشربباس،مرض!،فهو

ولاموجوذا،حيضهاكانب،)ق/7؟3اذاتلدوإنما،آدمبناتعلى

الولد.يقطعلماب()ظ/242يتعرضانجافئ

عليهنرىكناالحديثصحلواحمد:قال،الحائضنإتيانفي

-)1!الكفارة

ابنعنصح!هفقدالثجيعنيصحلمإنحفص:ابوقال

ء20(لد

:قال،يخالفلمإذاالصحابيبقولالحكماحمدومدهمب،س!

دينار.النصفاوالدينارفيمخيرإنه؟الكوسحقالماواخياري

يححمليوفا.عشرسبعةسمعنامااكثر:الحيضاكئرفيقوله

الحكاية،طريقعلىيكونانويمكن،قولهلانهذكرهيكوذأذ

وإنمايوفا،عشرخمسةانهيختلفلاقوئهيكودنانعنديوالأشبة

يقلد")3(.اثهلاسمعهانهعشرةالسبععناخبر

حدا،لأققهاذعندهفليسيكوذ.ماقدرعلىإنه:الطهرفيقوله

حد.لاقلهليسحدلأكحرهليسشيءوكلحذ،لاكحرهليسكحا

)1(

)2(

)3(

نفسه.الحصدر

!قموالرمذي)266(،رقمداودوأبو2458(،رقم926)4/:احمداخرجه

اخخلفوقدمرفوعا،-عنهصاالله-!ضيعباسابنحديثمن،وغيرهم(،)136

جماعة،وصححه،الفاظهوفي"ووقفهرفعهفيكثيرااختلافاالحديثهذافي

254(.-246)1/:الترمذيعلىشاكرأحمدالشيختعليقانظر،اخرونوضعفه

1(عبدأدثهلامسائلانظر،الرواياتجمجعفيالامامعليهنصلماالموافقوهذا

وصالج03(،)1/:ءهانىوابن153،،،)152رقمداودوابى21،،).رقم

)382(.رقم
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انقضا-ادعتلوحد)أ"،لأقلهليسكانإنينبغي:قيلفإن

لأنهذا،منليسالعدة:قيل؟للأزواجتباجالاما!بعةفيعدتها

فيتكونأنالكاملةواقل،الكاملةالاقراءيريد<ةخمرثبمة>:قوله

)2(.شريحمععليلحديثشهر

وعنه:)3"،يحتلمحتىوليايكونلايزؤجلا:الصبيفيوقوله

ويتزوجأ.يزوجععمرابن

الكوسج"مسائل"شرحمن5انتقامماالقاضيخطمنالمنتقىآخر

اجزا-.ستةو!بلشه:قالحفصلأبي

)2(

)3(

*لحف!!!في

)ق(.منسقطهخاإلى.".شيء."وكل:قولهمن

ا.اعرفهلم

146(.)1/ق:الكودححإ("مسائل
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فصل

غلافاالرهنكانإذا)1(:ثواببنالحسنروايةفياحمدقال

قال.ذلكقدروضععنه)2(فلبسه،ئوبااوالحرتهن،فاستعمله

بالرهن.انتفحمابقدرالزهندينمنيضعانه!يعنياصحابنا

اسكنهاانا:الحرتهنفقالداراالرهنكانإذاايضا:عنهونقل

الرهن،ع!وتتحولدينا،فتصيرتنتقل:بحقيوثيقةوهيبكرائها،

للمرتهنالحرهونةالعينأحرإذاالراهنأنعلىمنهنصنوهذا

"تنتقل:قولهمعنىهذارهنن،بلادينهوبقي،الرهنصخرجت

بوقبةيتعلقلا،فقطالذمةا()ق/355فيحفهيبقىاندينا"،نمتصير

رهنا.كونهاعنالداروتخرجالدار،

المرتهن:ولدفسقتجاريةرهنإذامححد)3":بنبكرعنهونقل

أجوةبقدرالذينمنالراهنوضععن:يحني،ذلكبقدرعنهوضع

المرتهن.ولدلرضاعمثلها

فصل

فالرفنوإلاكذا،إلىبحقكجئتكإن:للموتهنالراهنقالإذا

؟"،حجتهفياحمدالإمامفعلهفقدمنك،اخذتهالذيبالدينلك

)2(

)3(

143(.)؟/لأمسائلهوبعضترجحتهتقدمتوقد،ثوبان"ا)ظ(:فيوقع

،.عنده"و!ع)ق(:

499(.)3/ترجحتهتقدمت

،:الموقعين"إعلامفيالقيمابنذكروقدجهفا"!فيأححدالإمام))نقله)ق(.

جئتك=إنةللمرتهنوقالنعلهرهناححدالإمامأنو)4/28()3/388(
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اا:فقال،خلافهعلىحربروايةفينص:الواوقا،اضحابهمثهومنع

رهنبينهماالمتبايعاذلأحمد.قيلشحراء.يكتبالرهنباب

هو،يكذبانه7شياول:وقال،شديدةكراهةفكرهةشراء؟فيك!بان

جدا.وكرهةشراء،ويكتبرهن

ب!نهلموافمةشراءيكتبالحرتهنأن؟هذاومعنى:عقيلابنقال

فهوامبيعا،الرهني!كونكذاوقتإلىبالحقيأتهلمإن،الراهنوبين

كذبإنهجثمنوحرام،الشرطعلىالبحعتعليقحيحثمنباطل

ا.بالباطلماليواكل

الراهنفإنشيء،فعلهوماشيءوهذا،فعلهيناقضلاوهذا:قلت

،الحالفيتيائععقدانهكتبائم،رهنانهعلىاتفقاقدوالمرتهن

هذافأين،الباطنفيرهنالكتابفيشراءفهو،رهنانهعلىوتواطئا

لكفهووإلا،محلهفيبحقكجئتنب"إنوباطنا.ظاهؤاقولهمامن

وقعإذاالعقدانومعلولم،كذبهذا:قالاحمدانترىالا"،بحقك

القواعد!ولاالشرعيةالأدلةفيوليس،بكذبفليسالشرطجهةعلى

علىالمسالمينفإن،جوازهوالحق،بالشرطالبيعتعليقيمنغماالعقهيه

منواحدايتضحنلموهذاحلالأ،حرمأوحرامااحلشرطاإلا،شروطهم

01إمامنا)2(وفعلشيخنا)1"آختياروهو،العقدهذاجوازفالضوال!،الأمرين

صكندالرهنضاع"إذا:طالبأ()ظ/243أبيروايةفيأحمدقال

)1(

)2(

به،وافتىفعلهفقد،بثرطبيعوهذا:قال.لكفهووإلاكذاإلىبالحق

حاتم.أبيابنعن602()11/:"السير"فيالذهبيذكرهوكذلك

نطرانتقالولعلههنا،مقححةوهياذلكإحمحلعادتهالمعلى:زيادة)ق(في

سطرين.بعدالجملة!ن

.(28و)9/4"3(-7"363،3)3/!لماالموقصين"إعلام:انطر
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."لزمهالحرتهن

،مضمونالرهنانتعطيبطاهرهاالروأيةوهذه:عقيلابنقال

نصوصلأجل،التعديعلىذلكحمل-عادته-علىشيخنا)1(انإلا

الرو[ياتلاجلالشاذةالروايةتاويلوعادته،امانةالزهغأذعلىاحمد

عنالكلامصرففأما،بدلالةإلايجو!لاعنديوهذا،الظاهرة

صاحبكلامفييجوزلاكمايجو!،فلاتدلدلالةبغيرظاهره

كلامه.انتهى.الشرع

فصل

،بحدهالاستمناءعليهحرمالتسريوالتزوجعلىالرجلقدرإذا

لم،الكراهةسوىيذكووالموشيخناوأصحابنا:قال،عقيلابنقاله

التحريم.يطلموا

علىتححلهلهسهوةولاشزلهولاروجةعلىيقدرلموان:قال

منه.تصنعوالاية،بنفسهاستمتاعلأنهالاستمناءعليهحرمالزنا،

مة،ولالهروجةولاوالسهوةالفتوربينالحالمترذدكانوإن

.يحرمولمكره،بئيتزوجماولا

والصسافركالأسيرالعن!يخافشهوتهعلىمغلوباكانوالت

كانواالضحابةأنو!وىأحمد،عليهنصذلك،لهجازوالفقير

وأسفارهم)2(.كزواتهمفييفعلونه

اصحابنا:بعضفقالغلمتها،واشمتاتلهازوجلاامرأةكانتهـان

)1(

)2(

الفراء.افييعلىاباالقاضي:يعتي

253(،-1252/)0:"و"الإنصاف231(،-922)؟3/:الفخاوى("لامجموع:انظر
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ضو!ةعلىجلو؟منيعملسيءوهوالاكرنجج)أ"،اتخاذلهايجور

والصحيح،صغاروقرعقحاءمنذلكاشبهمااوالحراةفتستدخلة،الذكر

عنعجزإذاالشهوةصاحبارشدإنمالمج!ع!النبيلان؛يباجلاانه:عندي

.لذكرهكيرهمعنىهناككاقولوالضوم)3(،الى)2"الزواج

كاقافإق؟باسمهدعىشخصا!اونفسهفيوصوراشتهىوإذا

ولاجائز،الفعللانعنها،غائحاكانإذابأسفلالهأمةاوزوجة

لأنه؟ذلكلهكرهاجخجيةاوغلافاكانوإن،ولخيلهتوهحهمنيصنع!

عليه.لهاوحسنبالحواملنفسهإكوا!

فأولجصنم)4(فينخشااواديفااوعجيئااوبطيخة!و!وان

الخفصيل.منقدمنامافعلى؟فيه

بهافيمناححدقالوقد،بيدهاستحنائهمنالمهلوهو:قلت

لغم،:انحياهتنشقأدقويحافنفسةيحلكلاغالباالجحاعشهوة

لأنهالفلر؟له"اباج:قالثم("المغني")فيعنهاحكاهعالفظهذا

لهلاكنفسهعلىيخافومنكالمريضفهو،نفسهعلىيخاف

على4محمووهذا،الصياممنبدلأالإطعامواوجب،ونحوهلعطش

)1(

)2(

)3(

)51

القضجب،؟بصعخى)كير(منمركبةفارسيةكلحةالكحرنج(1:وصوابهكذا،

-)؟/133والغلماذا".الجواري،مفاخوةرسالةانظر.شكل:بصعخىو)رنك(

.()صر/17:("العروستاجو"تكملة،الحاشيةا(الجاحظرسائلضمن

ا.""الخزؤج(:وظ)ق

الحديث،."..فليحزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر"يا:حديثفي

مسعودأب!حديثم!)0014(رفمومسلم51091(،رقمالبخاريأخوجه

ا-.عنهالله-!ضي

إله"."أو:ذيادةأظ(!ي

أغ(.)4/693-79

لح721



والواجب،عليهفديةفلاذلكرجافإذالقضاء،إمكانيرجولامن

مسلصما<معبهمكانفمن>:لقوله،عليهقدرإذاوفعلهالقضاءانخطار

القضاء،مناليأسعندالفديةإلىيصاروإنما،الآية.184[.:]الجقرة

لاذ؛يلزمهلااناحتمل،الصيامعلىقدرثم،ياسهمعاطعمفإذ

الشغلإلىتعدفلم،الواجبهيكانتلخيالفديةبأداءبرئتقدذمته

وتمد،إياسبدلالإطعاملأنالقضاء؛يلزمهأنواخخمل،منهبرئتبما

ألنائها")1!.فيحاضتإذالليأسبالشهورالمعتدةفأشبه،ذهابهتبينا

مثانتهتنشقأنخافرجلفيأححدعنروي"الفصول(")6(:وفي

يستخرج:رمضانزمنفيالماءلحبسأنحياهتنسقاولمئبق،من

بمايستخرخهانهوعندي:قال،يستخرجهشيءبأييذكرولم.الماكا

غيرامتهأوزوجتهببدنأوبيدهكاسخحنائه؛غيرهصوميفسدلا

وكذلكبيدها،اسحمنىصغيرةاوطفلةامةم!3(لهكانفإن،الصائمة

معالفرجفيالوطءأرادفإن،الفرجدونفيحاوطمهاويجوز،الكافرة

إذاالضرورةلأنيجوز؟لاانهفعندي،بغ!رهالصاكاإخراجإمكان

بابلأنأكا،ههنابلالميخةالح(،منكالشجعورأءها،ماحرمرفعت

.()الأكلمنالحظرفياكدالفووج

الفطرلهاباحلأنهء)6(؟الوطجوازاحمدكلاموظاهر:قلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

لا."المغنيصاحبكلامآخرهذا

أيضاويسحىأجزاء،عشرة،الفقهفي)513(الحنجليعقيلبنالوفاءلأبى

811(.)2/:لماالمفصل"الصدخلانظر،خط!ةنسخمنهالحفتن،،أكفايه1

إ.الامةكانتافإن)ع(-

)ق(.منصاقطهناإلى."..افرج"في.!رلىمن

.،هـ54/)4:،!الصغعي:انظر

.(2لأ1/4):لماالحخابلةطبقاتا1:انظر

731؟



قولاالوطءلهيجزلمالحيضحالفيهذامثلاتفقفلو،والإطعام

.الوطءلهيجزولمماءهاخوجالمحرمذلكاتفقفلو،واحد

فصلب()ظ/3؟2ا

وعدلالقضاءسقطالؤمانجميع!ستداماالصائمشبقكانفإذ

واالصيفزمنفييعخريهكاذهـإن،و[لشيخةكالشخالفديةإلى

فهومستدامغيرعذرلأنههنهـا؛فديةولاالآخوالؤمن!فيقضىالث!شاء

"الفصول".فيذلكذكرلحكالمريض

ئلىةفا

الهايقغلم،جالسوهوجاءت"وإن"المقنعا")1":فيقوله

لمقامإذ:قالوقداحمد،كلامفيهذاارلم-".الجنازةةيعني-

بأسأ2(.فلاقعدوإن،اعبه

افلاالجنازةتببعإذايقولسمعته"!سائله":فيالميحونيوقال

،قامراها!اذاسعيد،وابوهريرةابوقالكذا،توضعحتىيحلس

ع!االلهرس!لاصحابمنعمشؤنالخبر)3(،فيأكثرهذاكأن:قال

يروونه.

راىإذاكاذانهغ!!النبيعنيرويمنتسمية:الميمونيقالثم

قيس.ربيعةبنعامر.زيدبنسعياعفاذ.بنعئمان:لهاقامجنازة

سعيل!ابو.ثابتبنزيداخوثابتبنيزيا.حنيفبنسهلسعد.ابن

)ص/94،.)1(

سيأتي.فيحاالإمامرواياتانظر)2(

)لى(.ف!ليستالخجر""في)3،
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وحسين،حسن.عباسابن.الاشعركلطموسىابو.هريرةابو.الخدري

كلهااحاديثهمالميمونيساقئم،الصحابةمنعشراثنافهؤلاء

باسناده.

الجمنازةيرىالرجللاحمد:قلت"مسائله":فيحربوقال

قعد)أ"،ثمقامع!م!النجيئانعليعنرويقد:فقاللها؟ايقوم

فيه.عبداللهابووسهل،ةومعمرابنوكاذ

عنسحلحنبلبناحمدسمعت"مسائله")2(:فيداودابووقال

قيل:.أرجوقاموإذ،ارجويقملمإذ:قال،الجنازةرأىإذاالقحام

لا.:قال؟عندكأفضلالقحام

،بأسفلافقامالجنازةرأىإذاء)3":هانىابنروايةفيوقال

.بأسفلايقملموإن

يموتالرجلعناحمد-:-يعنيوسئلء)3":هانىابنقال

دفنوإذ،المسلمينمقابرفييدفن:قال؟دارهفييدفناذفيوصي

إلي.اعجحبالمسلحينيموالمقابر،بالورصلةأضردارهفي

.غيرهمنترائاالقيرعلىيجعلاذاكره(:أروايتهفيوقال

نايعجبنيلا:قالالميحة؟المراةتغسلالحائضىعنوسئلقال)6(:

)1(

)2(

)3(

،6(

)2"9(.دقممسلمأخرجه

:()قوفي،(101)5رقم

(1/918).

(1/"91).

(1/091).

؟18(.)1/ء:هانىإبنأي

خطأ.وهو،...عبداللهأبو"وقال
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الحيف.منايسروالجنابه،الميتمنالحائفشيئاتغسل

:قالوضوء؟امغسلاعليه،المئتكةرعحنوسئلقال)1":

01اجزاهوقد،يتوضأ

عليهةقالغسل،الميتكسلمنعلىهل:وسألتهقال)2":

فقط.الوضوء

وابنعمرابنعنصحفإته،الصحابةأثارذلكفياحمدواتيع

عنيحفظولا،منهبالوضوءالامرهريرةوابيعباسب()ق/356

ايضا+وعليحذيفةقولوهو،خلافهمصحابيئ

فضالة،فيمباركانبأنا،هارونبنيزيدحدثنا:الجوزجانيوقال

كسل:قال،الموييعبداللهبنعلقحةعن،المزييعبداللهبنبكرعن

جم!واللهرسولاصحابمناربعة-عبداللهبكرابنابا:-يعنياباك

اكمقم،شمرواانعلىزادوافما،الشجرةتحتاللهنبيبايمممن

يغتسلوا)3(.ولموتوضأوا،حجزهمتحتقمصهموجعلوا

اسماءانبكر،ابيبنعبداللهعن،مالك"الموطأ")"أ:وفي

نم،توفيحينالصذيقب!كراباغسلتبكرابيامراةعصيص!بنت

إنيا:فقالتوالأنصا!،المهاجرينمناحضرهامن!نسألت،خ!هـجت

لا.:قالواكسل؟منعليفهلالبردشديداليومهذاوإن،صائية

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.المصدد

نفسه.المصدر

شيبةةابيوابن(،لح)3/50:عدالررأقأخرجه

صحيح.ولمحخده،بهعبدالله

)395(.رقم
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كالأإلتارايت:حنبلبنلاحمدقلتسعيد:بغإسماعيلقال

غاسلهعلى:-يعنيعليئ)1(لحديثالغسلعليه!قالكافزا،الميت

وهمهداإن:واقول:الجورجانيقالط،ايوبابىقولوهو-الغسل

أ2(.طالباباغسلانهعليحديثفيليسانهوذلكمنهما،

فصل

والأبيهالنصفويجعلالخير،يعملالرجلفياحمدقال

كاء-)3(
ارجو.:مه

النبيعنرويلماالخير،منشيءكلإليهيصلالمئت:وقال

وان،صلاتكمعلهماتصليانالبربعدالبرمن"إن:قالأنهع!ص!

ب()ق/355معلهماقتتص!وان،صومكمعلهماا()ظ/244تضوم

نتهى.")!(-صدقتك

نععليه،النيةيكفيبل،باسمهإليهالمهدىتسميةيشترطولا

)6".يسميهولاالرجلعنيحجانبأسلا(:)عبداللهاييهيةروفي

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

والنسائي:32(،)3/ةمـيبةابيوابنلأ(،95رقم)2/153:ححدأخرجه

وكيرهم.3(1/40):واليهقي،(1/011)

وكيرهم.والنوويالجيهفيضغفهوالحديث

.(2لأ1/9):"الصغنى11-وانظر

أمه".أولأبيهانصحفه1وظ(ت)ق

وبح!ل)1/363(،!تاريخه(اتفيوالخطيب)3/95(،:شيجةأبيالنأخرجه

1:والخعديلا"الجرحفيحاتمابيوابن)صه!/188(،وأسطا:"ناريخفي

لمجروالنهبيالحجاجوبين!،اليعنديخاربنالحجاجعن2(.لأ)1/4

.-اللهرحمه-الحبهاركبنعبداللهقالكصا،ا!يأعكاقفيههاتنقطعمفاوز

)289(.رقم

يسح!"0"ولم)ق(:
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افصل
يقولالرجلفيالحسنقاللأحمد:قلت:الكوسجاقإسحاقال

فلانااما:احمدفقاليلزمهبمكان"،اللهشاءإنطالق"انت:لامراته

وكذلكا:قلت.يمينهوليسالطلاققالالم؟:قلت.شيئافيهأ!ول

أ.نعم:قال؟العتق

!*!
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الدبرفىالوطءاحكامفىفصول

الكبائر.منأنهفمنهاة

فياحمدعليهنص،غلاممنكانإذاالقتليوجبأنهومنها:

والشافعي،مالككقول؟الزانيحدحذه:والثانية.الروايتينإحدى

؛وجهانالكفارةوفيالتعزير،اوجبامةأوزوجةمنكانفإن

والثاني..عقيلابناختارهحائضا،وطىءمنكفارةعليهاحدهما:

الاصحاب.أكثرقولوهو،فيهكفارعلا

منواحدغيرذكوهبه،النكاحتفسخانللزوجةأنومنها:

فالذي،حدهفياصحابنافاختلفاجنبيةامرأةمنكانوإناصحابنا.

الزاني.حذحدهإن:وكيرهمامحمد)1(وابوالبركاتابوقاله

حقفيالدبرفيالوطءكانفإن"فصوله":فيعقحلابنوقال

القتلفحدههذاوعلى،اللواطفياوجبناهالذيالحدوجباجنبية

يحتيقانهإلىاصحابنابعضفذهب:مملوكهفيكانوإن،حالبكل

بعفالسلف.قولوهو،الظاهرةالمحلةمجرىجراهو،عليه

يقولانللحاكم"الإباحةالكيير")2":"سننهفيالنسائيقال

المدعي.يسألهانقبل"احلف":عليهللمدعى

أ3"،شقيقعن،الأعمشعن،معاويةابيعن،السريبنهنادأبنا

)1(

)2(

)3(

عبدالحلامهوالبركاتوابو"34(،)12/!الحغني"::انظر،قدا!ةابن:اي

.(135)2/"الححزر":انظر،الإسلامشيخجدتيميئابنالدينمجد

/3(.)484

.إ!"سفيان:إلى()قفيتحرفت
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فيهاهوتميؤعلىحلف"من:!ي!اللهرسول"قال:قال،عبداللهعن

غضب!ن("أأ"عليهوهواللهلقي،فسلمامرىءمالبهالئقتطعفاجر،

اليهودمنرجلولنبينيكاذ،ذلككانواللهفي:الأشحعثفقال

"الكتئح!!صاللهرسولفقالغ!،اللهرسولإلىافقدمتهفجحدني،دار

يحلفإذاوالله:فقلت"أحلف":لليهوديفقاللا،:فقلتشط((؟

ثصناقليلا<وأيمنهغأللهبعفديسثترونينأن>:الله1فأنزل،حقيفيدهب

01الاية77[(1.عمرأذ]ال

فقال:قولهعلىمعاويةالاتابعاحذانعلملا:النسائيئقال

انتهى.."احل!"":لليهودي

لتخويف،والزجربهقصدإذا"احلف":لهيقولأنللحاكمويسوغ

المدعىاذيعلمكاناو،لتحلحفهقاصدالمدعيانيعلمكاناو

اعانقدالـلاث-رالصم)3"قصدهفيفإنه،الدعوىمنبري! )2(

لاورسومهمالحكاماوضاعواكحر،الحقوظهور،والئقوىالبرعلى

،المستعانوالله،االشريعةفيلهااصل

فصلا()ق/356

لوكحاالافطارلهايجورهلغيرها،ولدترضعدايةكالتإذا

.ولدها؟كان

نصرابيال!ثحيخإلىجاءتجارية"فصوله":فيعقيلابنقال

)1(

)2(

،3(

)138(.!قمو!سلم)2356(،رقمالجخاريأخرجهألحديث

)ق(.منساقطهاإلى.!إذا.ا،"احلف:قولهمن

"!نلما.منبدلأ"في"و)ظ(:هذه،،صن"ف!نهوظ(:)ق
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الإفطار؟تسحبجخانهاالجوابمنفتحصلحاضر،وانا)1(الصباغابن

فيالمسافركإفطارفهو،المشا!لملأجلضريىنوعأنهفيهمااكثرلأذ

الصنائعفيالعملوفارق،نفسهبمالكالمسافىفيستبيح،المضاربة

اباحتنفسهحتطفيئبيححاإلىالجهدمنهابلغإذالانها؛الشاقة

يبحلمالإفطار،إباحةحذإلىالمحسسقةتبلغلموإدط،غيرهعملفي

.غيرهحقويلأحق!،في

إذا،يخسرىانللعبدبأسلاماهاذ)2(:ابنروايةفياحمدقال

مرةلهاذنإذايرجعانلهفليسالسيد،!جعفإن،سيدهلهاذن

التزويج،ههنابالتسويارادانهيحتمل:وقال،القاضيفتأؤله،وتسرى

)3(.عبدهملكه"فيحاالوجوعللسيدويكونمجارا،تسرئاوسماه

مسألةفيبالتسريالنكاحمحمدأ2(ابيال!ثيختأويلنظيروهذا

:")وحربمحمدبنجعفرروايةفياحمدقالوقد،بأمتهعبدتزويج

تسرىفإن،التسريفيلهاذنإذاالعبدسريةيأخذأنللسيدليس

،لسيدهفهيسريةولهالعبدباعواذا،منهاخذهاإذنهبغيرب(244)ظ/

كلامه.انتهى،المراةبحنزلةلأنهابينهحا؛يفرقولا

إذاوانه،الملكعلىمبنيئالتسريإن:الأصحابقوليردوهذا

ويرد،منهسزتتهانتزاعللسيدإدط:قولهمويرديتسز،لميحلكلم

)11

)2(

)3(

)41

)5(

ترجحخه.تقدمت

ت)("2(.اححدالإمامعنحسمانم!ائلله،النيسابوريماهانبنمحمدهو:

364(.-21361/إ:الحنابلة!طجمات

47(.لأ)9/:!"الحغنيفيالقاصيوكلامماهاذ،ابنروايةانظر

476،.-4لأ195/:"الحغعيإ:انظر،قدامةابنيفي

)1/921(.ءإ:هانىابنمسائل9فينحوهاانظر
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لعبد.1يلوهاولا،سيدهإلىال!ريهرجعتباعهإذاإنه:قولهم

"إذا:بختانبنويعقولبوحربء)1(هانىابنروايةفيأحمد]قال

يجذدحخىيجتمعاانيجوزلاأعتقهما)2"،ثم،امتهمنعبدهزوج

احمد:وعن:فقال؛الرو[يةهذه"الحغني")3"فيفاستشكلالئكاح"،

لعبدهوهبإذاانه-:اعلم-واللهومعناه.النكاحانفسخمعاع!قاإن

جميعااعتقهماثمبها،التسريفيلهواذن،سريةلهاشترئاوسزية

إصابحها!لهيكنفلمالعبد،ملكمنوخرجت،حرين)ظ/1245(صار[

العبدهوهبفيمنأصحابها،منجماعةروىهكذاجديد،بنكاعإيأ

جديد،ابنكاحإلايقربهالاأعتقهما،ثم،سريةلهاشترىأو،سرية

لهكانلهعبداأنعمر:ابنعننافعروىابماذلكعلىواحتج

جسديد)4(.بنكاحإلآيقربهماانفنهاه،واعتقهفأعتقهحاسرثتان

الثلاثةا3طؤلافإناحمد،لفظمنجدابعيذالتاويلوهذا:قلت

قوله:ثم،أمتهعبدهروجانهوهوواحد،بلفظعنهالمسألةروواإنما

وعنهاتحر،لانكاحانهفيصريح"زوج"،!ولهمعالنكاج("يجدد"ححى

الخياز،لهما:والثانية،إحسداهنهذه؛روايالبثلاثالمسألةهذهفي

فيعليهنصنكاحهما،علىانهما:لئالثة1و،الأثرمروايةفينصعليه

ئلاثالمسافر")د""زادفيبكرابووحكاها،حبيببنمحمدرواية

)2(

)31

)4(

)31

01المطبوعةفيأرهلم

01"اعتقها":(وظ!ق

لأ(.1/3!0

215(.الأ/:عدالرزاقأخرجه

"القواعد[":فيرجبابنوذكر،المذهبفيل!)363(الخلالغلامبكرلأبي

اله.لحصرفهالامامكلامحكايةفيالغلطلهيقعفدأنهأص/916(
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أنهوهو،دديقوجةوللبطلان،التزويجمسألةفيمنصوصابرواياب

تزويجهابخلافعنهما)1(ملكهزالوقدلهماملكهبحكمزوجهاإنما

هذهفيالمهروجوبفيولهذا،فرقالصالتينوبين،عيرهبعبد

والمنصوم،ويسقطيجب:وقيل،بحاليجبلا:فقيل،نزاعالمسألة

[)2(.أعلمواللهالغير،بعبدتزويجهابخلافالعنقبعدبهويتبعيجبانه

ديناربألفاوبرقمهاالسلعةباعهوإذ9"المقخع")3(:ديقوله

بديناراوفلاذ،بهباعبحاأوالسعر،بهينقطعبماأو،وفضةذهبا

يصح".لمنقودالبلدوفي،مطلتي

سألت:حربفقالبه،البجعصخةعلىنمىفقد!الرقمأما

باشا.بهيرفلم؟الرقمبيععناحمد

روايةفيفقال،فيهعنهالروايةاختلفتفقدبالسحر؛البيعوأما

ص.)،(
مخكاخذتها:يقولالسلعةالرجلمنيأخذالرجلديمنصوربن

الجوازعنهشيخناوحكى13()ق/!ه،ذلكيجزلم:تبيعماسعرعلى

نصا)5،.

الالرم:روايةفيفقالنقود؟البلدوفىمطلقبدينارالبيعوأما

واختلفاوكذا،بكذادائة[كترىأودرهما،وكذابكذاثوئاباعرجلفى

)1(

)2(

)3(

)4(

)ع(.منسفطت!ملكهزالوقد"لهحا

قبلالفصلاخرفىمكانهاوظ()قفيهناإلى.ا".أحمد."قال:قولهمن

)ظ(،ترتيبالتزمنالاناهما،ذلكإلىواشرنا."...وقعالذي:فائدة9قوله

.(0152/المسياتيماوانظر.الكلاملتاصب،منهوهذا!لم!ناسبةإلا

.(001-99)ص/

اللفظ.فياختلافمع)25(رقم

051(.)92/:أالفتاوى"مجموعفى
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مختلفا؟بي!همالغاسنقا:لهقيل،بينهمالغاسنقدله:فقالالخقد؟ف!

لهيكوذوانحا،مختلفةالنقودكوذمع،امطلقبثمنأ1"البجعله.قال

ادناها.

يقاطعهولا،المتاعالرجلمنيأخذالرجلباب:الائرموقال

امنالاعوقيةالبقالمنياخذالرجلعنإعبداللهأبوسئل،لصمعرهعلى

ثمنهاكتب:يقولانلهايجوز،يحاسبهثمكذا،منوالرطككذا،

ساعةلانه،يجوزانأدجو:قالالحكان؟على)2(يعطيهولاعليئ

إنماا،السل!معنىعلىليسالشراء،معنىعلىااخذهإنحا3اخذ

لمحيل315".اخذيومبقيحخهقاطعهفإذا،السلفمعنىعلىكانإذايكر!

ذلك.يتحرى:قال؟اخذهيوم"اقيحتهكم)!يدرلمفإن:له

كذامنرطلأرجلمناخذرجل:فملتاخرىمرة(أوسألته

هذا؟ايجوز،ئحنهئعطهولم،سعرهعلىيقاطعهولمكذا،منومنا

باس،افلا:قالبلى،:قلت؟اخذهالبيعمعنىعلىاليس:قال

حاسبه.يوملااخذةيومالسعرعلىاعطاهحاسبهإذاولكنه

يفجرالرجلعنعبداللهاباسالتإهانىء)6":بنإسحا!اقال

لانه؛تابتقدانهايعلمحتىيتروجهالا!قاليتزوجها،ثمبالمراة

،1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

أنهفاماا"ا.-.البيعجوا!هذافظاهرتعقيلابنقال:له"قال:العجا!ةوظ()ع

!ق(ناففتصرف،الكلاموجهبهيخبينلمالخفىسقطوقعأو،مقحم

اعلم.واللهعقجلا.ابنقولبحذف

"."كلت:)ق،

نقصا.الكلامف!وكان،الاصولفيكذا

.ا"يددكه"ة،)ق

سألخه".ثم:"قال:)ق(

إ(.2)1/3":""الصمائل
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.غيرهمنولذاعليهتعلقلعلهايدريلا

ارادهاكانماعلىيرلدها:قال؟تابتقدانهاعلمهوما:قلت

نائبة.فهيامتنعحتفإن،عليه

وج!وار،الحالودلائللقرائنإلىاحمدمنالتفاتوهذا:قلت

اللهبنبياقتداءوهذه،الحقبهليعلموفعلا،قولأ،الحقغيرإيهام

الصبى:فيالمرالينبينالحكومةفيقالحيمثماداودبنسليمان

بينكمالما!أ(.اشقهبالسكين"[ئتوني

ناللحاكم"التوسحةهذا:حديثهعلى)2"النسائىتراجمومن

".الحقبهليستبين"افعل":يفعلهلاالذيللشىءيقول

علىيريدها:قالفإنهعمرابنفيهاتبعاحمدقالهالذيوهذا

تابت.فقدأبتوإن،تتبلمطاوعتهفإننفسها،

لمسلمينبغي"لا:وقالجدا،هذا"المغني")3(فيالشيخوانكر

يكونإنماذلكطلبهولانمنها،ويطلبهكل،الزنىإلىامراةيدعوان

،القرانتعيمهافيكانولوبأجنبتإ،الخلوةتحلولا،خلوةفي

ناذ!كإلىاجماتج!إنيأمنلائمالزنااعلىمراودتهافييحلفكيف

منالتوبةولانهذا،لمثلالتعرضيحلفلا،المعصيةإدىلميعود

،الناسسائرحقوفي،الأحكامسائرإلىبالنسبة،الذنوبسائر

هذا".فكذا،الوجههذاغيرعلى

)2(

)3(

،4(

.1/12تخريجهتقدم

.،472)3/:لاالكبرى"السحن

/19)!64.

.!هويعودة:(ق)
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كانتاب(3)!/لأهلماالتوبةفإن؛افقهوأحمدعمرابنوقول

إلىلهسبيلولاتحةها،منبديكنلمالنكاج،صحةفيشرطا

نأريباولابمراودتها،غيرهيأمربأنأو،بذلكإلابهاالعلم

نكاحها،فيلهغرضلأإذالغير،إلىأقربالمذكورةالحفاسد

منيمنغه،عليهوعرمهلنكاحها،إرادتهفإن،الخاطببخلاف

بالابطال.مقعودهعلىيعودمامعاودة

فائدة

"وايعثه:الحديثكتبواكثر")أ"البخاري"صحيحفيوقعالذي

والئسائيلماخزيمةابن"صحيحفيووقع!عدتا")2"،الذي13محمومقاما

المحمود")3"،المقام"وابعثهجابر:روايةمن"الصحيحين"بإسناد

حاتمأبووصدقه،الرمليسهلبنموسىعنخزيمةابنرواه

بنعمروعنالنساليورواهشرطهما،الإسنادوباقي)4"،الرازي

:لوجوهالبخاريفيماوالضحيح.عياسبنعليعنمنصور،

."أعليهالزواةأكثراتفاق:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

1لأ؟(910و)614دقم

لأ()22دقمماجهوابن)211(،رقموالترمذي)920(4رقمداودأبوأخرجه

اللفظ.ب!ذاوغيرهم

وابن2(،لأ-)2/26.والنسائي)02؟(،رقمخزيحةابن1اللفظبهذااخرجه

)1/6؟1(!ا،ثار،:معاني"شرحفيوالطحاوي)؟/586(،"الإحساذ"؟جان

041(.)1/:والبيهقي4!(،)5/:لا"الاوسطفىوالطبراني

.(146)"/:"والتعديل)الجرحفي

انحاء:عكاللفظةهذهفىالرواةاختلف

بنمحمد:!سبعةوهم،ققطبالحنكلير-عياشبنعلي-عنرواه-منأ

ومحمد-،والبخا!ي،نجلبنوأحمد،يعقوببنوإبراهيمعسكر،بنسهل
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القراذ.للفظموافقئه:الئاني

أقيلمة>كئب:كقولهاقعظيمبهمقصودفيهالتنكيرلفظأن:الثالث

أئزلئه(مبارذأ()ق/"35كروهذا>:وقوله92[،:]ص<مبركإلتك

.ئرهونظا،[21:]الاحقافضد!<كتنثوطذأ>:قولهو،[05:!نبجاء]ا

وحذفها،معينبمقامويخضهئعميهاللامدخولاذ:الرايع

ألا"سآحتتمنةفىءأشادىشآ>:قولهفيكحاوتعددا،إطلاقايقتضي

الموقففيالمحمودوومقاماته102[.]البقرة<حسنةالاضىو!

الإطلاقمنالتنكيرفيفكاذ،الاحاديثعليهدلتكما،متعددة

الحعريف.فيليسماوالإشاعة

تقديفاالقرانالفاظعلىيحافظكاذع!ي!النبياذ:الخامس

وقدقوله:ومنه،معانيهعلىيحافظكحاوتنكيزا،وتعريفاوتاخيزا،

الوضوءفيبداءته:ومنهبه")1(،اللهبدأبما"ابداوأبالصفا:بدا

البراءحديثفيقوئه:ومنه،القرانللفطاتباعاباليدينثمبالوجه

")2"ارسلتالذيونبيك،انزلتالذيبكتابك"اصمنت:عازبافي

)1(

)2(

الحسين.أبيبنومحمد،الدمشقيالوليدبنوالعباس،وارهبنمسلمإب!

زرعةأبوعحروبنعبدالرححناثناذ؟وهم،فمطبالتعريفرواه2-من

الرملي.سهلبنوموسى،الدمسقي

منصوربنعحرو،ثلاثهوهموال!نكجر،التعريف:الوجهينعلىروإهمن-3

يحى،بنومحمد،عوفبنومحمد،العسائي

)2/413(،:والكبرى)5/236"،المجتي":9فيالخ!ائيالأمربلفظأخرجه

قطني:والدال54(،)2/ةأالتفسير"فيوالطبرجما)2/39(؟:الجارودوابن

حديثمنوكيره()1218!قممسلمأخرجه"أبدأدا:الخبروبلفظ4!2(.)2/

.-عنهاللهرضي-جابر

2(.لأ)01رقمومسلم)7؟2(،رقمالبخارجماأخرجه
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هذاوعلى45[:]الاحزاب<أرستتكإناالنبىيايها>:لقولهموافقة

فعلمفعولوإما،محذوفمبتداخبروإما،بدلإما"وعدتهف"الذي

لفظاالمعرفةمنقريبامححودا""مقاماءلكونصفةواما،محذوف

فتأمله.،ومعنى

؟به-

اولمايسرمنشهادةتجوزلاءأأ":هانىابنروايةفياحمدقال

عنه.يحيسهمرولاا،زمانةبهوليس،يجج

إذا،لولده[لوالدولا،لوالدهالولدشهادةتجوزلا)2(:وقال

لأنفسهم.المضيءيجرونكانوا

واسنةعـرةاثنتيابنكانإذاالغلاماشهادةتجوزو-قال)3(:

شهادته.جازت،شهادتهواقام،سنينعشر

يعدلانيعجبنيلا:يقولعيداللهاباسمعتء:هانىابنوقال

يحاث.مايدريولا،بتغيرونالناسرلادن؟القاضي

لالانه؟يعدلهيعجبضيماتفقال؟الرجليعدلالرجلعنوسحل

.يتغيرونوالناس!،يحدلثمايدري

منهتطهرلمإذا:إبراهيمقال:فقال؟الرجل4يعذمحى:وس!ل

11ءيعدلريبة

منقولبحكايةفيهافأجابمسأل!عنس!لإذافيماولأصحابه

.137(/2):ا"ئللمحساا"،1)

نفسمه.لمصد!ا(2لي

37(.21/36-"المححالل،:فيبعدهاوماالمححألةهذه)3(
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له،مذهايكوذانهاحدهما:ب()ظ/245،وجهانالصحابةبعد

لا.:نيلحاوا

ئلىةفا

وج!وه:منوالريبال!ث!كبينالفرق

مشكك.ريبيقالولا،مريبشك:يقالانه:احدها

شككني.يقالولاكذا،أمررابني:يقالأنه:الثاني

النبيقولومنه،واقلقهازعجهإذايريبهرابه:يقالانه:الثالث

ولااحد"أ1"،يريبه"لا:شجرةاصلفىحاقفبظبيمروقدجم!م!

احد.يشككطلا!نا:يحمححن

دخولأوغروبهافياوالشمسطلوعفيللشاكيقاللاأنه:الرأبع

فيه-شاكاكاذوإذ،ذلكفيمرتابهو:الصلاهودتاوالشهر

واضطراب!لقفهو،واليقينالطصانينةضدالريبإن:الخامس

واستقرار.ثبالتوالطمأنيةاليقينأنكحا،وانزعاج

:يقالولا،وفعلهوذهابهمجيئهرابني:يقالانه:السادس

ديشكهفيوقعهأولأ)2(،يشلتفإنه،الريبسبحبفالشلتشككني،

الحقين.مبداالعلمانكحا،الريبمبدافالشاتب()ق/358،الريب

)1(

)2(

*ب+؟ا؟

والج!هقي.512(،)11/"الإحساذ":حباذوابن182(،)5/:ال!ائيأخرجه

رابض،أي:وحاقف.الضمريسلحةبنعميرحديثمنوغيرهم171()6/

ذلك.غر:وقيل

.!..اولاشحككانهالحريبكفالشك)ق(:فيالعجارة
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لخلال")1(1بكرأبىلمبسوطحفملابى"شرحمنالقاضينتقاه1ومما

يستنجيثمثلانا5يديعسل:الحسينبناحمدروايةفيأحمدفي

يتوضأكل.ثم)2(يدهيغسلثم

فيالطهـارةافياليدغسلعبداددهأبيعنبيناقد:حفعىأبوقال

اليسرىاليدغسلةوالثانيالاستخجاء،قبلأحدها:؟مواضعثلاثة

الوضوء.ابشداءعند:والثالثالاستخجاء،لبعد

ئلاثةاستجمر"إذا:سراويلهفيويعرقيستجحرالرجلفيوقال

طهرقدالموضعفيكونظاهرها،علىيحملاذيحتملباس".فلا

غبرعردقأنهعلى)3(يتأولأذويحتحل،العرقيضرفلابالاستجحار

وهذا،سراويلهالحوضعذلكيصبفلمعر!قأو،الحدثموضع

رطوبة،الموضعنالفإذاتخفيفا،عنهعفيالموضعلأن؟أولىالقول

كالعين.لاقاهاماونجسالعينإرالةتجبكحا4الاترإزالةوجب

معفونجص!هوهلالاستجحار؛أثرفياصحابنااختلف:قلتء

الضسالةتصبرحفعىابواختارهماوعلى،وجهينعلىطاهر؟اوعنه

ودليلأمذهاجدا،ضعيف!اختارهالذيوقوله،اوجهئلائةعلىا

كانواوإنمابالماء،يستنجيأكثرهميكنلمالصحابةفإنوعملأ،

الإزار،فيبالعردقجارية)ق/"؟13(والعادةوشتاء،صيفايستجمرون

)1(

)2(

)3(

وشرحه،226()3/:لماالحنابلةطبقات9انظر،الخلالبكرلأبي""الم!سوط

ولم)2/182(،1"الانصاف":فيالمرداويعخهنقلالعكبرى،حفصلابي

هذا.منأكثرععهماعوف

لاو،.وظ(:)ف

"يقول".)ظ(:)ق(،فيليهست
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همكانواولا،موضعهيعلموهو،بغسلهصيه!ممالنبييامرهمولم

منأحداأعلمولا،دئهوأتقاهمالقرونخيرانهممعيفعلونهطأ"،

واللهثصاحمد،خلافوهو،حفص!ابواختارهمااختاراصحابنا

اعلم.

والماءالاحجاربينالمستنجييجمعلمإذاقولهواختلف!

معيكنلمإن:قالأنهالشالنجيفنقل؟بالاستعمالأولىأيهما

لاكانعمرابنان:فيهلوجهو،إلياحبفالاحجارماء،الأحجار

نافععنأميهبنإسماعيلعنعبداللهابووروى!بالماءذكرهيصس

اتتالحجارةواستعمالالمبال")2(،اثريغسلىلاعمرابن"كالط.قال

الأخبار)3(.في

فيالاخبارتضعيفثواببنلحسن1والكرمانيحرتوروى

لمقتادة:عنه،عائشةعن،فعاذةحمديثفيوقالبالماء،الاستنجاء

سواء،هما:وعئه،النجاسةيدهتلاقيلاالمستجمرولأذ،يرفعه

الكلب.فييأتلمماالتغليطمنالبولفيجاء،أفصلالماء:وعه

جصاعةقياماالسفينةفيئصفواانيقدروالمإذاقولهاختلفئج

جماعة؟جلوسايصلونهلقياما،فرادىالصلاةوامكنهم

حدته.علىإنسانكليصلي:حربروايةفيفعنه

ووجهه:قائفا.وحدكتصفيرياد:بنالفضلروايةفيوقال

يجزئه،لمالقيامعلىقد!تهمعقاعداصلىلولأنهاكد؛القيامأن

)1(

)2(

)31

،.!يغسلونهةوظ()ق

.بعحوه(1/521)ةعبدالرراقاخرجه

وجيه.وهو!!..أثتالأحجار"واستعمالوظ(:)ق

1914



أجزأ.الجماعةعلىقدرتهمعمنفرذاصلىولو

جالساصلىإذاالإمامإن:قولهعلىتخريخاالآخروالقول

لاجلجال!االصلاةللمأموماجارفقدجلوشا،خلفهمنيصلي

الجماعة.

فكذا)1(الستارةلعدمالقيامأسقطناولانااناةقلت:القاضيقال

الحماعة.

صلاته.فيالغريانجلوسصفةفيقوله12(لحا)ظ/6واختلف!

كالمريض!اناتقلت:القاضيقاللربعا.قيامهيجعل.فعنه

والمتخفل.

والحتربع،لعوراتهماستركاذتضامواإذاالأنهميتضاموذ؛:وعنه

تنتقضلئلافرجهعلىيدهوضعيمكخهولاالسماء،إلىبفرجهيفضي

طهارسئه.

قجافا.فصلوابعض،عنبعضهمتوارىإذاأ:قولهواختلف!

قحامهيجعلقاعذاالعريانيصلي:قالأنه:وعنه.ابأسلا:فعنه

،اروء1)2.

ي!اصحوهذااعدا،قأيصليانهواحذاعريائاذكرفقد،مخربعا

العراةفيمذهبهلأن،القياممنعندهآكدالعورةسترلاذ؛مذهبه

يجودفلاانهقرىالا،للصلاةيرادالعورةسترولانجلوشا،يصلون

إلىاينطرواسحاجيتبهكانإذاولا،العورة!ك!شوفيصليانللخالي

النظر.وبينبينهتحولكبير!ولح!تا،عورته

.العورةبهتسترما:أجمما،السترةوهي()1

.تربمعا!ا:)!()2(
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فلما

تة

في

فيلر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،أأئدةفا

:قالدينار،عندياللهرسوليا:حديث

أبصر")3"."أنت:قالالخا!)2"أ

"...نفسكعلى"أنفقه

الفقير،ب()ق/348حكمفيالخامسقبلانهإلىاسارلعله:قيل

ملكفقد-درهماعشراثناعندهمكاذوالدينار-خام!امعهأذاخبره

الصدقةفيإليهالامرففوضعليها،وزاد،الذهبمندرهفاخصسين

("يغنيهماولهسال"من:حديثيؤيدفهذا،قبلهمادونالخامس

.()اعلموالله،الحديثدرهفا")"("خمسو!:قاليغنجه؟وما:

)ق،ة!مسألة".

خام!ا.دينارملهانذك!ححى:أي

جاذوابن)1916،،رقمداودوأبو9741(،رقم381)12/احمدةأخرجه

هريرةابيحديثمنوغيرهم)1/415(:والحاكم)8/127(،لما:"الإحسان

جيد.وسنده-.كهاللهرضي-

)1626،،رقمداودوابو!367(،رقم591-*6/491أحمد:أخرجه

)0184(،رقمماجهوابن)5/79(،:والنسائي!651(،رقموالترمذي

.-كهاللهرضي-مسعودابنحدي!منوغيرهم

حكيمفيهإذ،إشادهفيالعلمأهلبعضوتكلم،الترمذيح!خهوالحديث

زيد!ابعةأ!ا،الحديثهذاأجلمنشتبةفيهوتكلم،ضعيفوهو،خيربن

أحصد.الإماممنهمجماعهفيهاطعنفقدله

وبهأصحابنا،بعض!كدهذاعلى"والعمل-:الحديث-عقبالترمذيقال

الرحلعندكاذإذا:قالوا،سحاقوإحمدوالمباركبنوع!داللهالحورييقول

الصدقة.لهتحللمدرهماخمسوذ

فيوسعواجير،بنحكيمحديثإلىالعلمأهلبعضكيذهبولم؟قال

يأخذأذفله،محتاجوهواكثرأودرهحاخمسونعدهكانإذ!وقالوا-هذا،

اهـ.("والعلمالفقهاهلمنوغجرهالثافعيقولوهو،الزكاةمن

أ؟39



ا.المححلفيالاستدارةفيقوئهواختلف:احفصابوقال*

يجزئه،فإنهمحملفيصلىمن:عنهالحكمابنمحمدفروى

والدابةالراخلةوصاحمحثيدور،انيمكنةألأنه؛القبلةيستقبلالتإلأ

ا،الحصليكانحيثالقبلةباستقبالتعالىاللهامروالحجة،يمكنهلا

لعدمفنسقطالدابةبخلاف،السفيثةفيكماالمحملفيممكنوذلك

.الإمكان

يصفيا،ممديدةالمحملفيالاستدارة:قالانهطالباب!عنهوروى

فجازالجملعلىشدياالمححلفيالاستدارةلاذ؟وجههكانحيث

الرإكب)1".علىالمشقةلأجلالراخلةفيجاركماتركها،

المحملى.فيال!جودفيقولهواخخلف!

انادقدرمحملاكانوإن:قالانهابخه)2(عبداللهعنهفروى

علىاصلىإذأ:الميمونيئعخهوروىسجد.المحملفييسجد

يسجدزياد:بنالفضلوعخه.يمكنهلأنهيسجدانإلياححثمحمل

01امكنهإذاالمحملفي

علىالمصليعنسقطوإنمابالشجود،امرتعالىانه:ووجهه

01الامكانلعدمالراحلة

افيكانإذا،الموفقةعلىالسجودمحمد:بنجعفرعثهوروى

السجودويجعلء،يومىولكنالبسعير،علىاشتدريماالمحمل،

)1(

)؟(

الح!قة"لأجل:وقوله!ظ(،منسقط!شديد!إلى.ا.!."يصلي:قولهمن

)ق(.فيليستا"ال!اكبعلى

.31()6رقم"ئلالمسا"
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المشقةةووجههداود)1(،ابوعنهروىوكذا،الركوعمنا!فض

البعير.على

حجهمولاسفرهميكنلمالصحابةانهذا:أوجبالذي:قلت

دائرةفيهافالصلاة،الحجاجرمنفيحدث)2(وإنما،المحامافي

شبههاراعىفحن،الراخلةعلىوالصلاةالسفينهفيالصلاةبينالشجه

ناكماالبر،فيسائربيتالححمللان؛الاستقبالاوجببالسفينة

الحصليعلىالاستدارةمشقةراعىومنالبحر،فيسائربيتالسفينة

اعلم.والله،اي!قيسوهو،الاستقبالاسقطوالبعير

مسالة

ركعتينركعالمكتوبةمنسلم1إذعبداللهأبوكان:المزوذقيقال

التراويح!قبل

كلإثرعلىيصليغ!هاللهرسول"كانعليئ)3":روىما:وجهه

رمضانفيالعمومظاهرهوالعصر،)4"،الفجرإلا،ركعتينمكتوبةصلاة

مقصود+منهماكلالأن؛التراويحلاجلذلك"جصرك)ولا،وغيره

رمضانش!هرفيعبداللهأبيمعصليت:الحسينبناحمدوروى

،1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

.(635)فمر[(نللمساا"

."ثتحد!:(قأ

علي".عن"دوي)ق(:

خزيمةوابن)1275،،رقمداودوابو01(،12رقم492)2/اححد:أخرجه

وغيرهم.(2954/):والبيهقي4(61911رقم

)2/914(.":!المختارةفيوالضياءخزيمةابنصححهوالحديث

وظ(.)قفيتحرفت
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التراوب.إلىيقومحتىيصليلاالعتمةصلىإذافكان،الخراويح

ا()ق/9؟3،رواهماضبطقدكانفإنهذا،يضبطلم:الخلالىقال

موضبعالوتر،ركعةقبلالركعتيناوالتراويحفعل)أ"أنهفوجهه

المكتوبة.بعدالركعتين

الخرويحةامنفرغنافاذامعنا،يصليعبداللهابوكان:حنبلقال

يقومثم،فيج!بالشيءعن4ويسأيحدثوربحاوجلسنا،جلس!

.ينصرفثميوتر،ئم،بدعوابالصلواتبعديدعوثم،فيصلي

:الكلامهذاويرددالخراويحبينيقعدأحمدرايت:الفضلوقال

إلاإلهلاالذياللهاستغفر،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإله"لا

إنماالقياملأن؟للاستراحةب()ظ/6؟2عبداللهأبيوجلوسهو"(.

ترويج!.كلبعدالاستراحطمنيجللهلماتراويحسمي

الليل.اخرالتراوبإلىتأخيرفيقولهواخحلف؟

عحر:اقالكما،بهبأسفلاالليلاخرإلىالقيامأخرواإن.فعنه

ابعدقياميحصلولانه")3(،افضلعثهاإمونتناالتيالساعة"فإن

الآية.6[،:]الحزمل<+.!اللناشهإذ>:اتعالىاللهقال،رقدة

سنةامأالليلاخرإلىالقياميؤخرلاداودأ3":أبوعنهوروى

ا!إليأصطالمسلمين

فيالترغيبعلىعمرقولويحمل،الصحابةفعل:ووجهه

)2(

)3(

"01)ظ(:"جعل

2(.10)5رقمالحخاريأخرجه

.(بر)"3دقملمائلىالم!ا"
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جموخرونها،انهملا،الليلاخرإلىقيامهمليواصلوا،الليلاخرالصلاة

الليل.اؤلبهمئصفيمنعمزامرولهذا

منكحيزايفوتبأنتعريضاالتأخيرفيولأن:قلت:القاضيقال

.النوملغلبةالصلاةهذهالناس

الجماعة.فيالعيدللةالقيامفيقولهواختلفش

أحداسحعنهامائعجبنيفسماالفطرليلةقيامأما:حنبلعنهفىوى

وهذه،مضىقدرمضانلان؛أراهوماعبذالرحمن)1(،إلاذلكفعل

.فعلوهانهمسلفنامنبلغناوما،أفعلهأنأحثوما،منهليستليله

ئصلهاولم،ينصرفثم،المكخوبةالفطرليلةيصليعبداللهابووكان

للجماعة.يكرفهوكان،قطمعه

فيالناساختلفوقدالفطرليلةأححدشهدتزياد:بنالفضل

خبريستخبروجلس،ركعاتاربموركع،الحكخوبةفصلى،الهلال

خبرفاستخبر)2"إسحاقأبينحواذهب:فقالرسولأفبعث،الهلال

ص)3،ص
قد؟فقالالرسولرجعحتىمعهونحنجال!ايزلفلم،الهلال

منزله.فدخلقامثمأححد،فانتعل)4(،الهلالرؤي

الصباحإلىالعيدليلةيقوموذالجماعةفيقالانه:طالبابووعنه

الأسودبنعبدالرححنكانخير،زيادةهوذلكفعلمن:قال،يجمعون

)11

)2(

)3(

)4(

وانظرت،التابعيناحد،الكوفيالنخعييز!دبنالأسودبنعبدالرحمن:هو

)2/168(.":س!بهأبيابن"صنففيوخبره)1/79(،:ءإهانىابن"محائل

.ا[إلممحاق!دار:()ق

.[(جلس9:()!ق

"فانضقلا.:المطبوعاتفيووقع.النعللبس:اي
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يفغلهالمومن،فحسنفعلهمن،الصباجإلىالعيدليلةفيقوميعتكف

انتهى.شعيء!عل!هفليس

ليلةائحييكاذعمرابنعن،سالمعندينار،بنمالكروىلما

فيبقومهيصئيكانب()ق/934الاسودبنعبدالرحمنالعيد)1(.

2".ليلتماكلفيالقرانبهميقراوكادترمضاذشهر

ا،بهمفيوتريقوم،رمضانشهريمليالرجلفي-عداللهابوقال

وايشرباويأكل؟ب!صيييئهميشتغل-:اخوينبقويميصلييريدوهو

المروذي.رواه،يجلس

بثصي؟بينهمفيشتغل4صلاةبؤلرهيوصلأذايكرهلأنهوذلك

بهميصليكاذإذاوهذا4الثانيةالصلاةوبينوترهبينفصلالجكون

ثانيه،الوتريعيدولا،فصلفذهاباآخوموضعفياما،موضعهفي

ليلؤ("أ3(01!فىوتران"لا

،رمضانشهرفييوتروالاماميجيءالرجلفي-عبداللهابووقال

)1(

)2(

)31

جصع،ل!لةيحيكانانهعحرابنع!إوبلغنا231(:)1/"الأ!إ:فيالشافعيقال

عدالرزاق:واخرجاهـ،العحر"صبحهافيلأنالع!د،اليلةهيجحعوليلة

ليلتيوذكر.الدعاء.فمهنيردلاليالخمس:قالعمرأبنعن)4/317(

ضعجف\إسادهلكن.الع!دين

عليه.اعثرلم

والترمذي19143(،رقمداودوأبو(،69162رقم222)26/اححد:اخرجه

عليبنطلقحديثمنوغيرهم023(-)3/922:والسائى)047(،رقم

!-.عنهألله-رصي

!،غريبداحسن:الترعذيوقال،حبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

)2/258(."الفخح":فيالحافظوح!ة
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الردةاجراتهبسلامبينهميفصلالإمامكانإن-:ركعةمعهفيلحق

ثلافاصلىمامثليقضيالثنحين،فىيسلملاكانوإذالحق،التى

يقنت.ولايقضيقامفرغإذا

يقنب،فلاالاماممعقنتقدلانهيحتمل"،يقنت"ولا:قوله

صلاته.اخريسجدلامعهللسهوسجدلوكما

اولها.فييقنتفلاصلاتهاخرادركلانهويحتمل

)1(?
جاءوفد،رمضانشهرفيعبداللهابارايت:بحربنمحمد

حسن-وكانالتراويحعبداللهبابيفصئىالقطانزيادبنفضل

فخرجالمسجذ،امتلأحخىالجيرانوبعضالمشايخفاجتمع-القراءة

هذاما:فقالالجمعإلىفنطرالمسجد،درجةفصعدعبداللهابو

صرفةلم،لياليبهمفصلىغيرها؟!إلىوتجيئونمساجدكمتدعون

ناالمسجدجاروعلىالمساجد-إخلاءمن:-يعنيفيهلماكراهية

!مسجدهفييصلي

يتركسو؟،رجلهذا-؟متعمذاالوتريتركالرجلفي-احمدقال

متعمدا.الوترتركإذاالعدالةساقطهذا،!؟!الله4رسوسنهاسنة

ونقل12()ظ/لالحالبزاز)2"،عبداللهبنهارونالمسالةهذهروى

وذلكسو؟،رجلهذامتعمداالوترتركمنوصالح!أ3(:طالبابو

)1(

)2(

)3(

المغخي":دافيعنهنقل،جدهإلىنحببحر،بنعليبنمححدولعله.اعرفهلم

!"5(.)2/:"الحعابلةو"طبقات21(،10/)0

ت)243(.جذا.ح!ان!سائلعداللهأبىعنله،بالحضالالمعروفموسىابو

517(.-514)2/إ:الحنابلة"طحقات

.(2س1،5!)9رقم"ئللمساا"في
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بهمراوقد،[63:]الشور(تأشيهعنلفوقيخافلجذهـأئذين>:(1)اللهلقول

لنبيئ!ا

وابواحدةيوترهلالفجر؛طلوعبعداوترإذاقولهة:واخحلف

بحلاث؟.

تطوعيكنولمالفجر،طلعوقداستيقظإذا:قالالميمونيفعنه

الأثرمونحوه.وترهمنالركعتينلان،بواحدةيوترثم،ركئركعتين

.داود)2(وأبو

بها،يوتركان!ي!النبيلأن؟للثلاثاسمالوتران:ووجهه

.للثلاثوقتاوكانالوتر،لفعلوقحثولانه

كل)3(
.بواحدةيوتز:موسىبنيوسفونقل

ولم،الصبحيفجؤهالرجلفيالحسينبنأحمدنقل)"(وكذلك

يصليولا(،)بواحدةيوتر:شيئابعدهاولاا،العتمة-قبلصلىيكن

شيئا.ا(035)!ا/قجلها

الصبحخشيت1فإذ،مثنىمثثى[لليل"!لا!:ع!ح!قوله:ووجهه

يالمبادرةوامره)7(،الليلصلاةمنقبلهامافجعل(()6(بواحدةفا!تر

)91

)2(

)3(

)6(

)7(

!ه"!"ابخي:وظ(ق9

"46(.،46الأرقملا"الحسائل

1(.00؟)ص/ترجمتهلقدمت،القطان:هو

وذلك".9:الأصولفي

)ظ(.!نساقطهناإلى.!..نقل"وذلك:قولهمن

-رصيعحرابنحديثمن)9؟لأ(رقمومسلما)؟7؟(،رقمالخاريأخرجه

عخهما-.الله

إ.مثنى"مثنىتريادة(9ع
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الفجر،ركحتاإلافحهيجوزلاالفجرطلوعبعدماولان،بواحدة

.لتأكدهالوتوناجنىأنماوإ

الوتر.اختيارهفيقولهواختلف6ئو

ابيحديثإلىاذهب:قالأنهحفاد)1"بنبكرابوعنهفىوى

الحديث.")2(...بئلاثخليلي"اوصاني:هريرة

وتر.علىإلااناملسب:الميمونيئوعنه

يضامأنرجلخاففإذ،أفضلاخره:قالزيادبنالفضلوعنه

الليل.اولىاوتر

شهرغيرفي)3(افصلالليلاخرالوتريكونوإنحا:حفعىابوقال

لقول،افصلللامامتبعالليلاولفالوتر،رمضانشهرفيفأفا،رمضان

"-ليلؤ")!قي!ملهكتبينصرفحتىإمامهمعصلى"من:ع!ي!النبي

،بتكبيرهالقتوتافتتح،الركوعقبليقنتكانإذااحمد:قال

يقنتكان؟مسعودابن:ودليلهزياد،بنوالفضلداودأ3"ابورواه

)1(

،21

)3(

،31

)5(

كهوله،عداللهأببعنروىالمقرىء،بكربوبكربنحمادبنمححد.هو

928،.-)2/288الحخابلة":اطبقات1ت)267(0مسائل

لأ(.211رقمومسلم)1178(،رقمالبخارياخرجه

،.أظمنسافطهماإلى."..!حاف"!ان:!ولىمن

والعسافية(،13)!لأرقمداودوابو2144(،لأرقم352)!3/:اححداخرجه

وابن)6022(،رقمخزي!مةوابن132(،ألأرقمماجهوابن84(،31/83-

في-عهالله-!ضيذربيحديثصوكيرهم61/288(،إ:!الإحسانحباذ

.ر!ضانقبام

841؟(.رقم"المسالل!
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-(قخت)ثم،يديهورفعكبر)أ"القراءةمنفرغإذاالوتر،في

.القنوتفيالقيامقدرفيقولهواخنلفنج

ذلك.نحوأوأ[،:]الانشقاقا*ح!(ل!ثسقتالمت!أ!إذا>:بقدرفعنه

القنوت:إبراهيمقولعنسحلاحمدسمع!تداود)؟(:ابوروىوقد
،31

يزيد.اديعجبنيقليلهذا:قالأصة6(؟أف!متالمم!اءإذا>:!در

س)5(رو!!
شاء.كيف:وعنه،عحركمنوت:وعه

والثالحة:.عمرفعل:والثانية.القياممنوسطانه"الأولىوجه

فيه.الحوقيتفسقط،الاستحبابطويقهان

الوترفيالوجليدعواذبأسلا:عنهموسىبنيوسفنقل

لحاجف.

النبيعلىيصتي:قالانهالأنماطي)6"احمدبنعليكهوروى

.القنوتدعاءفيغغحب!

7(01خلفهمنويؤمنالاماميدعو:احمدقال

يدعو!الإمامصوتئسمعلمإذا:داود)8"ابووعنه

)2(

)3(

،4(

،5(

)6(

الا(

)8(

"وكجرإ.(ةوظ)ع

.(001)2/ةش!بةابيابنأخرجه

.وروكلا"ة:(وظ)ق

.(لحلأ)6رفمأئللمساالا

108(081،)0!قمداود(أبى"مسائلانظر

1،.لأا)2/:"الحنابلةطبقات9

.(4لأ)5رقمداود"أبى"مسائل

.(584)رقما"ئللمساا"
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أمن"إذا:ع!ح!النبيقال،يسمعونلماالتامينلان:حفصابو

.،1فأمنوا(")الإمائم

موشع.كلبأسفلاودعوادعاوإن،فجيدواقنوادعاإذا)2(:وعنه

ذعوتةيما<أجبص>قدةتعالىقالداعالمؤمنان.وجهه

مؤفنا.هارونوكان98[ت]يونس

البتة،قتإذايخافتانيرولم،بالقنوتالاماميجهرةقال

ئؤمنون.كانواا!حابهانبدليل،بالقنوتجهر!لخع!النبيئانرويلما

جعفر،عنسعيد،ثناجعفر،بنمحمدحدثنا:عبداللهابووروى

،الركوعبعدفقنتالخطاببنعمرخلفصيمث:عثمانابيعن

منسحعخىب()ق/035بالدعاء،صوتهورفع،قنوتهفييديهورفع

.31"الحائطوراء

جهر.أنهالقارىءمعاذوعن.بالقنوتجهرأنهفيفيوعن

مندعاءهيسحعيكنلمالوتردعاءفيعبداللهأبوكان:المزوذخ

يجهر.لاوالمأموممأموماكانانهعلىيدل)4"هذا.يليه

فيبالدعاءيجهرأيعجحك،بيتهفييقنتالرجلعناحمدلحئلمهئا:

.الماموملئؤمنيجهرإنماالإمامأنوذلك،يسره:قالئسزرو؟اوالمنوت

)1(

)2(

)3(

)4(

رضي-هريرةابيحديثمن؟()01رقمومسلملأ(،)08!قمالبخارياخرجه

.-عنهالله

"إذ".وظ(:)ق

اخر.طريقمنعثمانابيعن212()2/:البيهقياخرجه

)ظ(.من
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لااانارجو:قال؟وجههبهصايحسح:لأييقلت)1(:عبدالله

وجهه.مسحدعاإذاالحسنوكاذ.بأولبهيكون

بهمايصسح،القنوتفيالأيديرفععنابيسئل)6(:وقال

ابيارولم:عبداللهقال،وجههبهمايمسحبأسلا:قال؟وجهه

3".وجههبهمايحسح

غيرفيالوجهمسحيمنزلةوجعلهذلكفيعبداللهابوسهلفقد

تركه.عبداللهابيواختيار،الطاعةإلىومنسول!قليلعمللانه؛الصلاة

بهيتقربماإليكاحبما:عبدالدهلأبيقلت:حنبلث؟قال

يكونمااقرب،والسجوفىالصلاةكثرة.قال؟اللهإلىالعملمنالعبذ

ساجدا-لهوجههعفرإذا،ادلهسنالعبد

الصلاةأنبيانهذاوفى،الترابعلىللهسجدإذابهذا:يعني

الخير.أعصالافضرا

إلأصلاك!4"القرأنفيتسبيج!كل:قالانهالمروذيعنهوروى

قيركعتين94[،]الطور:(1*-المجومر>وأدبر:قال0واحدموضع

الحغرب.يعدركعتين4[،":]ق-)<إفيلتئجود>وأدتجر،الفجر

)21

)31

)؟(

.(624!قمر"ئللمساا"

4(.)6؟ارقمنفسهالحصدر

إذابيدهوجههيمسحالرجلع!لاشل)486(ترقمداود"أبي"مسائلوفي

ورأيتبشيء،فيهأسحعلم:مرةوقال،ولال!معالم:قالا!ىتر؟فيفرغ

اهـ.!يفعلهلاأحمد

فهوالقرانفيتسبيح"كل:عباساب!عنوكيره331()9/:الطجريأخرجه

("."الحخحا!ةفيالضياءع!دالأخيرةوالزيادةحجة!القرانفيسلطانوكل،صلاة

0(/1.)314
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اعمالسائرعلىال!لاةتفضيلهفيوالحخة:حفصابوقال

!أمر>45[،:]البمرة(وألصلوةبآلصتنستعينوأ>و:تعالىقولهالقرب

.[132ة]طه<علتها!اضحطبزلصلؤةبأاقلك

صلى)2(.أمرحؤبهإذا:حديفةو]قال[)1"

"أفضل:وقال[لشجود"أ3(،بكثرةنفسكعلى"أعني:وقال

،"(")الصلاةفىعينيقر؟"جعلت:وقالوقتها")؟"لاولالصلا؟الأعمال

كلعنوالإنقطاع،القلبوحمضور،الهمبجمعتختصولانها

علىثقيلةكانتولهذا،الطاعاتمنغيرهابخلافسواها،شيء

النفس.

وردهيفوتهالرجلفيب(3لحأظ/7)6"الحكمبنمحمدعنهنقل!

لكنيخففهما،!ي!النبيكانالفجر،ركعتيفيبهيقرألا:الليل!ن

،1(

،2(

،3(

،4(

)5(

)6(

لاع!الرسولهوعنهالمحكىانيدلالكلاموسياقداوكاذ"،ةالا!ولفي

الاثرهذاأجدلمثم،الأحاديثثمالصلاةفضلعلىالاياتساقإذ،حذيفة

حذيفة.عن

)9131،.رقمداودوأبو)!/388،،أححدةأخرجهحذيفةحديث

.-عنهالله-رصيالاسلميكعببنربيعةحديثمن)9"4(رقمملماخرجه

بنحوهمسعودأبيحديتمن)!"(رقمومسلم)527(،رقمالبخارىأخرجه

رقمدأودوأبو)017(،ر!مالرمذيعندالحؤلفولفظوهتها"،داعلىبلفظ

.فروةأمحديثمن)426(

والحاكم:62،،-61)7/:والنائي49123(،رقم)91/لأ.3أحمد:أخرجه

والعراقيالذهبيقؤاهوالحديث-كهالده-رضيانسحديثمن016()2/

حجر.اينوالحافظ

وكحرها(،589،)ص/579مسائلهمنوعدد559(،)ص/ترجصهتقعدمت

حمبدالحكم".بنأمححد)ق(:فيووقع
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الليل.بقياملهيحتسبانارجو،اصيحإذايقرأ

الظهر.بعدالركعتينفيالروايةاختلفت%

المسجد.فييصليهما:الاثرمفعنه

:ظاهرهالعصر)1(،بعدالركعتينفيسلمةاماحديث:ووجهه

المسجد.فيالركعتينصلاةعنشغلوهانهم

فيشيحاالمكخوبةبعديصليلاأحمدرأيتزياد:بنالفضل

نادزا.يوفاكاذا،الظهربعدمرةإلاالمسحد

بيتي،فياربغاالظ!رقبليصئي"كان:عائشةحديث:ووجهه

والله"أ2"،ركعتينفيصليبيتيالىير-ثم،بالنالسفيصفييخرجئم

!.اعلم

مسالة

بالليل،بالقراءةالرحليجهرأنبأسلا:عنهالصقرأ،351)ق/ايو

الخطوع.فيبالنهاريجهرولا

،العذابايالتبهفمزت،الفريضةصلاةبقوميصليالرجلفيوقال

.الصلاةيجدولاصلاتهمضتالنارا":منبالله"استجير:فقال

،الصلاةفيوهوغ!ج!النبيذ!علىويأقي!طيالرصفيوقال

فلا.الفريضةفيكاذوان،عليهصلىتطوغاكانإن:قال

الضحىهصلاةعلىالمداومةفيقوئهواختلف!:

)4/!146(01تقدم)1،

لأ،.)03رقممسطماخرجه)2،
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!ع!اللهرسولصلاهاوقدعليها،اداوماذأح!ثماةقالفعنه

)1(!الفتحيوم

اصل.لموربماصلي!ثربحا:وقال

قطالضحى!والنبيصلى"ما:قالهريرةابوروىما:ووجهه

وكيعمنإلاسمعناهمااحمد:قال:الميموفيقالمزة")2(،إلأ

جيد.!ياسناده

بناحمدبيمر.قال]الحمال[)3(هارونبنموسىعنهوروى

الضساصليالؤوالقبلالمسجدفيواناالمروذكلث،ومعهخبل

وليس،الصلاةهذهما:فقال،عليفوقفعنها-شغلتكنتلأدي-

أصلحهاكنتركعاتهذهعبداللهأباياقلت:قالالطهر؟!وقتهذا

بعدذكرتهاولوتتركهالأ:قال،الوقتهذاإلىعنهافشخلتضحى

العتحة.

)2(

)3(

)4(

قل(")؟(.وأن،ادومهاللهإلىالعملىاححثدل:ظم!قوله:ووجهه

رضي-ءهانىامحديثمن)336(رقمومسطم)0"2(،!قمالبخارىحرجه

عخ!ا-.الله

،(018)1/"الكجرى؟:فيوالنسائي79،،"هرقم4لأ2)15/:احمداخرجه

أححد.4وقوا

أبوهارونب!موسىإلااحمداصحا!فييعرفولاالخطاب"!داالخسخفى

604(،)2/404-الحخابلة(":"طبقاتت)492(.الحافظالحمالعمران

وهو،عبداللهبنهارونأبيهترجمةتمدمتوقد05(.)13/بغداد":و"تاريخ

ححد-ايضا-.اصحابمن

الله-!ضيعائشةحديثمن)782،رقمومسلم)43(،رقمالبخا!ياخرجه

-.عن!ا
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،عنديتححتلمالتسبيحصلاةالله)1"توعبامهناروايةفيوقال

سيىء.حديثفيها

لهاليصحديثالتسبيحصلاة:الحارثأبيروايةفيو!ال

غيرها.يصلييصليها،انيعجبنيما،اصل

بدالدهحديثعبداللهلأبيذكرث:النسائيسعيدبنعليوقال

شيبقة")3(،"المستمر:فقال)2"؟الريانبنالمسحمرروايةمنمرةابن

أعجبا.وكأنه

وأجياد،أحاديث:قال،المغوبقبلالركعحينفيعنهالاثرم

شاءفمن)!(،والتابعينالصحابةوعنلمج!ه!النبيعنصحاحتقال

والإقامة.الأذانبمنصلى

عليه/النالسارفلم،مرةإلاقطفعلتةمارياد:بنالفضلوعنه

فتركتها!ه،.

المغرببعدالركعتينالرجليصليانالسنة:حنبلروايةفيوقال

اصحابه.لمج!ج!النبيعنرويكذا،بيتهفي

)1<

)21

)3(

4(لي

)5<

الروايةوهذهموقوفا،عمروبنعبداللهعنالتسبجحصلاةلحديثروايةيعخي

ولحرف(.؟هلم)3:البيهقيوعهتضعيفها،إلى8912()ارقمداودأبوأشا!

%وظ(.)قفيالاسم

)9325(-رقم"العلل"فىعبداللهنقلهنميهماأحمدقالوكذلك

".التابعين"أصحابهوظ(:)ق

فعلحه"ماةوفال-أيضا-الاثرمعن)؟/546(لم)الحغنن"ةفيالرواية!ذهذكر

وضحك،الناسيخكرهشيءهذا:وقال...الحديثسحعتجن،!رةإلاقط

هـ.ا("ليتعخبكا
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الحطاببنعمر!مانفيالناسرأيتلقدريد:بنالسائبقال

المسجدفييبقىلاحتىجميغاانصرفواالمغربمنانصرفواإذا

أهليهم)2".إلىيصيرواحتى)1(المعرببعديصلودنلاكأنهأحذ،

قوله+اختلفئجزئهبمفهلالمسجدفيالركعتينصلىفإن

لو:قالانه،سقاهرجلعنبلغني:قالانهعنه)3(عبداللهروى

اجزأه)!(،ماالمغرببعدالمسجدفيلركعتينصلىرجلاأن

.انتزعماأجودوما،الرجلهذاقالمااحسنما:وقالب(1!3أق/

ء)5،صه

.البيوتفيبالصلاة!ب!النبياحمر:ووجهه

المسجدفيالمغرببعدالركعخينصلىمن:الحزوذيلهوقال

هذا.اعرفما:قالعاصئا؟يكون

لعله:قالعاص؟هو:قالانهثورابيعنيحكى:لهقلت

")6(.بيوتكمفى"اجعلوها:ع!يمالنبيقولإلىذهب

اجزاه،الحسجدوترك،البميستفيالفرضصفىلوأنه:ووجهه

)1(

"2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

حتى...!."يعنية)ع(:

.(1لا)14/8"الخحهحد!:فيعدالبرابنالحافظنقلهفيصاالأثرماسنده

.(؟)58رقملا"الحسائلفي

."..ع!.النبيحديثعلى،ليتهفيصلاهايكونأن"إلا:المسائل"9فيبعده

وانظر،مرتاليالتوج!اتعامةوكذا،العكبريحفصلأبيالصوجههذا

بذلك.التصريحففيه)1/313(الصعاد"؟"راد

)3/891:والنسالي06(،)؟رقموالترمذي)0013(،رقمداودأبواخ!حه

الفاظولها،البيوتفيالصلاةبهذه"عليكم:وفه،عجرهبنكعبعن1(ا99

من2؟()5/لاحصد:عخدشاهدوله.الترمذيا!شعربهوالحديث.بنحوه

لبيد.بنمححودحديث
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ال!مسجد.فيالسنةفكذا

يشترطلاالسننانوجههوإنمااحمد،عندوجهههذاليس:قلت

اعلم.والله،والبيتالمسجدفيفتثعل،جسماعةولامعينمكانلها

قبليكونلاانيستحب:والمؤوذيألميمونيا!وايةفي!قال

.كلامتصليهماانإلىالمغرببعدالركعتين

،المغربصلاةمنالامامسلمأحمدرايت؟محمدبنالحسنوقال

الداد\يدخلانقبلوتكلم4المسجدفييركعولميتكلمولمقام

صئىا"من:ع!ج!الله!سولقال:مكحول4قو:الكراهةوجه

افيصلاتهرفعت-يتكلمانقب!:-يعنيلمغوب،1بعدركعتين

)2".بالفرضالنفليصلولأنه")1(عليين

نإء)3(:اهانىبنوإبراهيم،ويعقوب،حربروايةفيأحمدقال

تطوئم.هماإنمايعيدهما،لاالمغربدكعتيترك

والعشاء.المغرلببينفيمايركغعبداللهابارأيت:المروذي

له،يبدوثميومافيقصزسفؤايريذرجلفي:اعنهالمروذفيفي

كل)4(ِ!
الليلفيالطريقبعضمنرد!الخليفة4رسووجاءه،يتغ:فيرجع

فلا،[لساعةأما:قال؟مسافروننحنأليس:لهفعيل،الصلاةفأتم

فراسخ.سبعمننحواوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

.،16)2/:شيبةابيافياأخرجه

حنجل...روايةفي"وقال:فولهامنبطولهاالفقرةهذه

314،.312-)1/المعاد":"ارادفيبخصهاالمصضف

2!2(.)1/":الحنابلة"طقات،النيسابوريإسحاقأبو

"فحخما.)ظ(:
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يتنزهالبلدانلعضرإلىيخرجالرجلفيهعنهالحكمبنمحمد

ما:تجارةولاعمرةولاحبئبطلبليسفيه،يتلذذبلدإلىأو

1".الصلاكايقصراذيعحئني

الفرض!يخقص!انيجورفلا،الاتمامالأصلأنةفيهوالوجه

النزهة.لطلب

مسالة

قصر،اهلهإلىويرجعيسافروكان،أهفهالملاحمعيةدنلمإن

الصلا-.

رمضانيقضيماأهلهفيالمكارييقملمإن:حربروايةفيقالى

فرض!.عليهوالقضاء،ضرورةحالهذهانوذلك،السفرفييقضي

.المقاميريدلاأهلهعلىيردالمسافرفيقولهاختلف

عنامسكاهلهعلىوردمسافراانلوأ2(:عبداللهعنهفروكما

مازا.يكونأنإلأ،الصلاةوأتئمالطعام

له،فبدامسافزاخرجرجلفي)3(؟الكوسجإسحاقنقلوكذا

مسافرهو)؟(الصلاكل:فأدركتهليأخذها،بيتهالىحاجةةفيفرجع

السفر.نيةعلىلأنهاهون)ق/1352(وهو،اهللهيكنلمإذايقصز

السفر.حكمعنيخرجهلمأهلهعلىفوروده

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالروايهقدامةابنورجح)3/117(،:""المغني:انظر

.(151)3/:"الحغني9و،بعحوه(555)رقم"لللحسا!ا

.(الكتبدار-9"ق/1!ة"لحسائل"ا

.،!الحسائلفىكياالواوحذفوالصواب،وهو،:الاصول
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إلى

اهل

لأنه

بلده

يم،

اجةحافيفرجع،لهفبدامسافزاخرجرجلفي)1"صالحوعنه

علىقدمتإذاقالا:عباسابنلأن؟يتم:الصلاةفادركخهبيته

فأتتم)2(.ماشيةأو

المفام؟نوكلماإذاعلىحملهيصحو،،عباساب!حديثا:فيهوالوجه

!مالسفرانمشألوولأنه؟الاتماملزمهاهلهغيرفيالمقامنوىإذأ

.الحاجةرجوحمهبعدكذا،منزلهيفارقحتىالقصرلهيحزلم

السفر!3".فييدعهمالاوالمغربلفجرركعخا:لمروذيعنه

:الصلاةفيوهوالمقامالحسافرنوىإذاوالكوسج)4(:صالحعنه

بتسليبم.يخرجحتىالركعتينفيقعدوإذ

مقيحا.صارقدانه:ووجهه

مسألة

مكتوبةصلاةوعشرينإحدىيقيماناجمعإذا(:عنه)الأئرم

جابربحديثواحتج،اتثمذلكمنأكثرئقيمأنعلىعزمفإذاقصر،

الحكم.ابننقلوكذا")6"رابغةلصبححك!ب!النبي"قدم:عباسوابن

01المطبوعةفيأرهلم)1،

عدالر!اق.اخرجهوقد،السالفةالكوسج!وايةفىاحمدذكرهعاسابنأثر)2(

،(551)3/.والبي!قي،2(20)2/:شيبةأبىاوابن،4،52)2/

منأكدشي!ههخالجس..".:الاثرمروايةعن()2/3؟ه"الحغني(ا:فينقل)3(

!ا"المغرببعدالركعتين

98(.ق)1/":الكوسج"مسائلوانظر،الحطبوعةصالحروايةفيأرهلم)؟(

"14(.)3/)الحغني":فيقدامةابنالحروذ!وروالةذكرها)5،

وحدبث)1216(.رقمومسلم1(،لا)85!قمالبخاريأخرجهجابرحديث)6،

124(.)0رقمومسلم(")!801!قمالبخارياخرجهعاسابن
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فلجحم!صلاةوعشرينإحدىمقامعلىعزمإذا:الحزوذبدونقل

إذا:حربنقلوكذلك،بمكةالترويةيومالغداةصلى!والنبيئلأد

نقلوكذاألم،صلاةوزيادةياماربعةيقيمأننوىقربةإلىدخل

،ايامأربعةإقامةعلىأزمعإذاوالكوسج)1":وصالحاصرمابن

جابر.بحديثواحتج،يومأولفييحم)2(صلاةوزيادة

والأولة،مستقصاةليستالروايةهذه:البرمكيحمفصابوقال

وزيادةاياماربعةإداعةعلىبالعزيحةالإتماميلزفهلاأنهمستقصا!3(

إقامةعلىازمع"إذا:يقولفكيف،ذلكمناكثرينويحتى،صلاة

وقدالمقدار!هذافيجابربحديثويحنجاتتم".صلاةوزيادةأريع

عبداللهأبايا:لهقيلعبدالصمد)2(،بنالفضلروايةفيهذاكث

اتتم؟وصلاةاربعةمناكثرإقامةعلىاجمعاذا:تقولانكيحكون

فقصر.وصلاةاربعإقاعةعلىأجمعغ!ح!الشييفهموذ،لا:فقال

ار!ح)6(إن:قالأنه")سافريبنإسحاقبنيوبعنهونقل

يقضر.ذلكدودنومايحمايامخمسةإقامةعلى

اوجبإذالانه؟لذلكخلافهذافيليس:حفصابوقال

)1(

)2(

)3(

)5(

.لا(هق/1):"الكلوم!جو"مسائل،3(لا0)رقما[صالحمسائل"

وظ(.)قمنسقطهعاإلى.،..نقل"وكذا:قولهمن

(.)عمنسقطب"مستقصاة"والأولة

مسائل.ع!داللهابيعنله،يحصبوالاصحجهانيعدالصمدبنالفضلهو.

991(.-691)2/:"الحنابلة"طبقات

"طبماتل!)026(.،صالحةكئيرةمهـائلعبداللهأبيعنله،سلجصانأبو

.31(5-1/312):"الحخابلة

".أجمعإذا9وظ(:)ق
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نااولىايامفبخمسة،صلاةوريادةايامأربعةمناكثربإقامةالاتمام

اراديكوذاذيحتمليقصر"،ذلكدون"وما:اوقوله.الاتماميوجب

انااويحتمل،ايامالخمسةدونلأنها؟اصلاةوزيادةاياملأربعةبه

االيوممنايامالاربعةبعد)1"الصلاةلأن؟الخامسلليومذكرهيكوذ

لخامسأ2(.الحومإكمالارادأنهلاكا!ب،)ق/2الخامس

اإذا:فقالالتحيميأ3(محمدبنطاهرروايةفيأذلكبينوقد

بينفقد،اتمالخامساليوممنصلاةمنواكثرأيامأربعةإقامةنوى

ع!ي!النبيمقاممناكثرلأنه؛بعضهأنهالخامسالومذكرمنمراده

+االصلاةفيهقصرالذي

روايةعلىالمسألةانهذاحفصابيكلاماهروظا:القاضيقال

وتأول،صلاةوعشريناحدىعلىزادماأمةالإقامذةوان،واحدة

دخللمج!النبي"انجابر:بحديثذلكفيحتجوالروايالمحا+بقية

أربعةوسابعةوسادسةوخامسة[لغداة"بهافصلى،رابعةضبحمكة

بالأبطح،بمكةالترويةيومالغداةصلىلأنه؛صلاةوراد،كواملأيام

ب()ظ/8؟2وكان،بمنىالظهرفصلى،منىإلىالخامسيوموخرج

إقامتها.علىاجمعوقد،الأيامهذهفيالصلاةيقصر

الإقامةقدرفيفيكون،ظاهرهعلىاحمدكلاميححلالطويجوز

ا:روايابثلاث

بعدها.الروايةوانظروجهولها"،"الصلاتين(:)ع)1(

)ظ(.منساقطهاإلى."..الصلاةالأن:لهقومن)2(

مساللالإمامعنعشدهكاذ،الحلبيالتمجميالحسينأبنمحمدبنطاحرهد.)3(

4(.لأ8-4)1/لألأ:"الحنابلة)إطبقات.غرالبفجهاصالحة
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حفص.وابوالخر!ىاختارها،وعشرينإحدىعلىرادما:احداها

علىتزيذمدةلا!ا؟بصلاةولواياماريعهعلىزادما0الثانية

وعشرين.إحدىعلىزيادةنوىإذا:دليله.مقيضابهافكان،الأربعة

مدةلانها؛صلاةبوقتولوأيامخمسةنقععنما:الحالحة

إحدىمدة:دليلهالسفر،حكمفيفكان،ايامخمسةعنتخقص

)1(كا
عحمرين.اووعحمرين

.الإمامإذنبغيرالكسوفصلاةفيقولهواختلففي

-!0)021
به.باحرلا:بحتادبنيعموبعنه!روى

بنحمادعن،مهدىابن:عمدالدهلابيقلت؟المزوذيوقال

صلىالسمسانكسفتلماالتيميسليمانان3(ايوبطبلغةقال!يد

للائمة.هذاإنما:فقال،عليهفانكرايوبفبلغ،مسجدهفي

الائمة،الشمسكسوففينذهبهذاإلى:عبداللهابوفقال

ذلك.يفعلون

)1(

)2(

)3(

)؟(

الكل!حوف)3(صلاةفيالعتاقةيستححث:الحكمبنمحمدوعنه

.إمامبغيرللاستسقاءالناسخروجفىقولهواختلفجم!

تخرجوا.لاالإماميخرجلمإن:القاسمبنأ!مذففه

)ق(.فيليست!عشريناو9

.حسان"ا9المطبوعاتفيووقع،ترجمفتقدمت

المختيافي!تحيحةابيابن

رقمالبخاريأخرجه"،الخسوففيبالعتاقة!النبيمر"أسحاء:لحديث

.)5401(
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فيخرجونوإلأخرجوا،الإمائماخرجهمإنا:الميمونيوعنه

أأ(.بذلكبأسمايستسقونلأنفسهم

يستسقوذاوجماعةيصلوذفهل؛إمامبغيريخرجوذ)2(:قلنافإذ

.؟وينصرفون

يصلييعجبنيما،يستسقونلأنفسهميخرجون:الميمونيفعنه

خرجواواليفيهاليسقريةاهلفيقالانهحرل!:وعنه.بعضهمبهم

هذا.يضيقلااذارجو:قال؟جماعةإمامهمابهميصلي؛يستسقون

ا"المنتقى(")3".هذامنوجطتهماآخر

)1(

)2(

)3(

كللى*في

.64،3)3/:"المغمي"أنظر

)ظ(.منساقطهناإلى"...خرجوا"الإمام؟قولهمن

.!المنخقىامنوجدله!ا"؟()ق
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فلىةفا

ومنه:،الفساناو)1(بالقلبالاعترافبعدإلاالجحديكونلا

ثايفالطابينولبهن>:ومنه[41،]النمل<أففسهخوأشتيقختهآجهـاهـجطوا>

،لايكذبونلى(فانهخ>:قولهعقيب)2(33[:]الانعام<-!"تححدوناطه

وما>94[:]العخكبوت*ا(رشأل!لم!وتالألالئناتححدوما>:ومنه

لاهذاوعلى47[:]العنكبوت1(31"إفياتفرونإلالالئنايح!حد

بابفيالإنكار،مططق)"فيالجحودلفظالفقهاءاسحعماليحسن

جاحدا.يسمىفلامحمايكونقدالمنكرلأنوغيرها؛الدعاو!

فافدة

وقرابةعبداللهوأبونارنتعشيتء)!":هانىبنإسحاققال

يدهلقم!كلعنديمسحوجعل،يأكلوهونتكلمفجعلنالناأ6"،

قالثم،اللهوبسمدلهالحمد:لقحةكلعنديقولوجعل،بالمنديل

وص!ت.اكلمنخيروحمااكل؟لي

فاثدة

اسمانلأنهما(؛والكل،)البعض.يقالانالنحاةمنكثيرمنع

"بدل:وغيرهالزجاجيكلامفيووقع.مضافينإلايستعملاذلا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ظ(:لاو".

."الاومنه:()قف!قجلها

)ق(.منسقطتالآية

"لفظ"ا.)ع(:

.(2331/):لأئللمساا"

."لهالمة،"المسائلوفي،بالاصولكذا
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")1"ءاالكلمنالبعضى

الأكئر،فيذلكجوزكما،الكلىبمعنىيكونانغبيدة)2"ابووجوز

!قولى:نيوالئا،["2:]كافر(يعدكمأتذىبعضيصمئكم>:كقولهلاولفا

قوله:لان!ذلكفيلهدليلىولا223(،:]الشعراء<بهذلولنوأتحثرهئم>

وأثح!هتما>:واما،اللينوالقولالحلطفخطابمن(يعدكثمألذىبغض!

)3".اقوالهمنكثيرفييصدقمنفيهميكونانيحنعفلاكدلولنى(

والك!راالقليلللجزء"البعض"؟طائفةفقالتهذاعرفإذا

التسعةعلى("العشرة"بعضلفظإطلاؤاإذإنطو؛هذاوفي،والمساوي

معنى،الجضعمنقىيبأنه:والظاهر،واستعمالنقلإلىيحتاجمنها

"خذأ:قالإذاوالتخاطباللغةعرففيوليسلفطا،منهقريبهوكما

فييجيئاشلمنولامنها،حفنةإلاكلهايأخذهاأن"الصبرةهذهبعض

الشهو".بعفايامفييجيء"هوواحدا:يوفاإ،كلهاالشهوايام

ءولطاش-

"لاعخها:اللهرورضىعائشةحديث:حنجلروايةفياحمدقالفي

.(أالغضب:يريد""الحإغلاقفيعتاقولاطلاق

)2(

)3(

!4(

)!(

)7/91110":االعربلالسانانظر

-002)1/15ا(القرآنلأحكام"الجاحةوانظر592(،)2/:"القرآن"!جارشي

.(911الأ/:"اللسان9و،(102

أ."احواله9وظ(:)ق

02(،)46رفمماجهوابن)3921،،دقمداودوأبو2(،لأ6)6/:احمداخرجه

الحاكم.وصححه.وكيرهملا!3!لد)7توالبيهعي(1،1"9لد21:احاكموا

و"إعلام،995()3/ةالمعاد!و"زاد"2(،-2لأ)صلل:("الغضحان"طلأق،انظو

.،325/،1لأ25/):"لحوقعينا
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امرأتهطفقانهيثبتلاركانةحديثداود)أ":أبي!وايةفيوقال

عن،عكرمةعن،الحصينبنداودعنيرويهإسحاقابنلأن؟البتة

يسمونالمدينة)3"واهلثلائا)2"،امرأتهطلق!كانةان:عباسابن

البخة.ئلاثا

عنسئلعبداللهاباان:اصرمبناححدروايةفي)ظ/9124(وقال

بشيء.ليس:فقالاليئة؟فيركانةحديث

امراتهعلىرجلاغصبرجلفيالحا!ثابيروايةفيوقال

الاولاد،زوجهايلزملا:اولدهاوقدزوجهاإلى!جعتثمفأولدها،

منزلفيهذهأنعلموقدهذا؟!مثلفيللفراشالولديكونوكيف

إذاللفراشالولديكونإنما،مترلهفياولدهاوقد،اجنجيئرجل

يلزمه.فلايدعيلاوهذا،الزوجادعاه

عبدهالسيد!وجإذامنصو!:بنإسحاقروايةفياححدقال!

.عباسابنكقولطلاقها،بيعهايكون:باعهاثمامتهمن

طلافا.يكون،.عنهب()ق/935اصحابهأكعرو!واية

ابنقوليدفعسيئااعل!ملا:طالبابي!وايةفياححدوقال

ومجاهدعطا!(:)منهم،التابعينمنعشرواحدعمر)؟"وابنعباس

)1(

)2(

)3*

)4(

)5(

.(9211)قمر(ئللمساا"

2387(.رقم215)4/:احمداخ!جه

والروافض9بعدها:أحمدقالثم"،الذمةهل!"المسالللا:نسخبعضفي

اهـ.بشيء"ليسأوواحد!أنهاثلالاطققهاإذايرون

مخالفا".لهمانعلم"ولا474(:)9/"اليغخي":فىقال

(.)ظمز
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هموالذيهن>:الايةبهذهاحتجفمنالعبد،تسريعلىالحدينةواهل

-5-]المؤمنون<اتمشهمملكثأوماا!وجهتمعكالا،!أصةخفظونلفر!رجهتم

اماذولهعبذااشترى"منت!ي![النجيقالفقدللعبد؟ملكواي6(

التسري.يقويهذامالألهجعلل!سيتد")1(،فالحال

الاية؛بهذهاحتجمحناللهبكتاباعلمعمروابنعباسوابن

وهم،اللهرسحولعلىالقرانوانزللمج!ج!،اللهرسولأصحابلأنهم

العبد.يتسرى:قالوا،أقيلفيمايعلمون

يححسرى)2(:إبراهيمبنإسحاقروايةفيفالفقدهذا؛ثبتإذا

منه.سئدهيأخذهلممامالههو،مالهفيالعبد

للسيدليس:وحربمحمدبنجعفوروايةفيوقالأ()ق/935

إذنهبغيرتحرىفإنالتسري،فيلهأذنإذاالعبدشريةيأخذأن

بينهما؛يفرتولالسيدههيسريةولهالعبدباعواذامنه،اخذها

.المرأةبمثزلةلانها

ينحرقولالمثصيد،السرينحفتحتونالعبديبحعانبيناحعذفرقفقد

علىالعبديبقىانوبين،الؤوجةبمنزلةبانهاوعللالعبد،وبينبينها

فيلهأدنلوكماله،اذنإذامنهالسريهاخذلهفليس،ملكه

)3"،مشكلالنصينوكلاامراتهوبينبيفيفرقاذلهليس،الحزويج

/!-،21
د!يق.فقهوله

)2(

)3(

)4(

عمرابنحديثمن1()3؟ه!قمومسلم)9237(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهماالله!ضي-

.(51كتىه/1):"الكوسجيةروا9وانظر،(912)2/ت(""المسائل

".ال!سري)ولكن)ق(:

-1483(.1481)؟/فقههاةمعالحسألةهذهفيالبحثتقدم
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يكونالامةعلىالحرةتزؤجإذا!صور:ابنروايةفيوقالقي

منصورابنمسألةبكر:أيوقال.عباسابنلحديث،للأمةطلافا

مفودة.

يبيتلاأنفشرطامرأةتزوجإذا:الحارثأبيروايةفيوقالفي

اعطهوإن.لحقاسمةلهاكان،طالبتهفإن،الجحعةليلةإلأعندها

.تزوجإذاالمالعليهايردعليها،يتزوجلااذعليهواشحترطتمالأ

المالترد،!زوجتموتهبعدتتزوجلاانعلىمالاإليهادفعولو

ورصدظ.إلى

حرازوجهاكانإذاالأمة:القاسمبنأحمدروايةفيوقالقي

كانبريرةزوجأنعندنا:الحديثلان4لهاخيارفلافععقت،

الذيالحوضعفيإلاالنكاجأزيلولاهكذاالروايةفأجعلعبدا)1(،

اهلوعليهعباإنه:يقولونوعائشةعباسابنوهذا،السخةازالته

اصحفهوبهوعملوحديمماالمديخةاهلىرو!هـإذا،وعمئهملحديخة

،وحدهالأسودعنإلاحراكانبريرةزوجأنيصخوليس،يكونما

عبا)2(.إنه:فيقولغيرهواما

لانه؟القاسمبأبيولدهيكحيلا:حنجلروايةفيأحمدقال،

عنه.نهىانهغ!ج!البيعنيرو!

"تسقوا:الحديثعنسالهوقدسعيدبنعليروايةفيوقال

)1(

)2(

!مويخرهصا)4"13(رقموملم)6!4،،رقمالبخارياخرجهابريرةقصة

-.عنهاالله-!ضيعائةحديث

عنالحكايةبعداخرهفيقاللكنلأ(،0)01/:"الحغني"فيبنصهاححدكلامانظر

إ.بذاكفليسيخره"فأما:الاسود
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يفرداووكنيتهسمهبينيجمعانهوبكنيمي")11:جمنوأولاباسحي

بكنيتي"،جمنواولاباسحي"تسموا:الحديثاكثر)2":فقالأحدهما؟

حنبل.لروايةموافقوهذا

نعم،:قالالحراة؟تكنىلأححد؛قلتمنصور)3(:ابنو!الةا!

(.لله)!عبدامع!ث!لنجيكئاهاعائشة

عيس!.بأبييكنىاذكرهعمر:ايضا()روايتهفيوفال

ع!ج!ا.النجيقال،الصبييكخىانبأسلا:حنبلروايةفيوظل

صغيزا.وكانعميبر")6"،ابما"يا

يعرفالرجلعنوسشلالأثومب()ظ/924روايةفيوقالث"

يعرفهإنماالأعمشاحصد:قال،بهإلأيعرفلمإذا:قال؟بلقبه

بهأ!".شهرقدكانإذاهذامثلفيفسهلهكذا،الناس

نفسهبميذبحاننذ!!جللاحصد:قلتمنصو!:ابنوقالء

.قالكما؟إسحاققالكبشاهيذبححنحساإذا،نفسهيفدي:قال

)1!

)2(

)3(

4(لي

)6(

)7(

هريرةأبيحديث!ن)2134(!قمومسلم)"11(،رقمالبهخارىأخرجه

-.عنهالله-رضي

.لم)اخ!":وظ()ع

211(.1ق)2/؟"!المسائل

رضي-عائشةحديثمن)0794(رقمداودوأبو(،1)6/70حمد:أحوجه

.-عخهاالله

.(1211ق2/)ة"أصسائل"ا

-!ضيأنسحديث!ن)"215(رقمومسلما)9612(،!قمالبخا!ياخرجه

.-عئهالله

)9182(.رقمداود!أبي"مسائلفيونحوه
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منفهويححولمماتمنلأححد:قلتايضا)1(:وقالس

ناالورصدةعلىواجبكئ!ر،ماللهكانإذا:قال؟المالجميع

هذأليس،ضيعهشي-هوفإنصاقليلمالكانإذاواما،ذاكينفذوا

.الزكاةمثل

احمد:قال)2(،المعرفقبلالمكيطواف:لهقلت:ايضاوقال

البيت.يوححنىمكةمنيخرجلا

للرجل:يقولانيكرهمنصور)3(.ابنروايةفيأحمدوقال-إ:

وامي.ابيفداكةيقولالنبأسولا،فداكاللهجعلني

قفاها؟علىتخامالحراةعنعبداللهاباسألتالح":مهناوقالبأ؟

غسلها؟فييصنعونفكيفماتت1فإذ:قلتذلك،لهايكره:فقال

فيذلكوليسحياتها،في"قفاها)علىتنامأنلهاكرهإنما:فقال

.الموت

البسبمنالجلوسيكرهمنصور)6(:ابنروايةفيوقال"

الخجرصحقد:راهويهابنإسحاقوقال!عنهنهىقداليسوالظل

اهون.كانفيهوجلسابتدلوولكنع!جلأ!(،النبيعنفيه

)2(

)3!

)4(

)6(

)7(

.(012ق2/):ا"ئل،الصسا

.(917)ص/،:الصحاح"مخخار.بعرفهالوقوفقبل:أي

1433(.)4/بخصهوتقدم212(،ق)2/!""الحسائل

21(..)؟/ق:"الكوسجإمسائلفيبنصه-أيضا-وهو

)ظ(.منساقطهناإلى.("..يكره.فقال11:فولهمن

21(..ق)2/:""المسائل

حديثمن22"2(،ليرقمداودوأبو9"(،لا6رقم531)؟1/اححد:أخرجه

بعضا!بعضهايقويطرقلهوالحديث-.كهالله-!ضيهريرةابي
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الذمة؟أهلالرجليكخي:وسألته)1"،طالبابيأروايةفيوقال*

الاحساذ.ابايا:قالوعمر،نجرانأسقفلمج!النبيكنىق!:فقال

به0بأس

والحجامةاالنورةع!وسألهبخخانبنيعقوبروايةفيوقال-"؟

تنوراأنهرجلعنوبلغني:قالفكرهها)3(،الأربعاء[)2(؟]يوم

نعم.:قال؟تهاونكأنه:قلتالحرضفأصابهواحتجم

فيطلقالحسحورةالمرأةتأتيهالرجلفيمهثاروايةفيوقال-

.داسلا:قالالسخر؟عنها

!ادة،عن،عروبةابيبنسحيدعن،علحةابنإسماعيلوحدثنا

ال!حر،عنهافيطلقالرجلتأتىالمرأةعنالمسيببنسعيدسألت:قال

(01نعم).قالعندص؟بهذاأحدث:لأحمدفقلتبأس)4".لا:فقال

بسم:الحمىمنليفكتبحممتالمروذي)6":روايةفيوقال

>يئا!كولى،اللهرسموذومحما،وباللهاللهبسم،الرحيمالرححنالله

1(اسقيأ،خسرتفجعلنهمكعدابهصس!واواراإ،!شاإبنهبصصعكوسبمابددا

صاحباشفواسرافيلوميكائيلجبرائيلللهمإربدا[960-]الأنبياء:

،1(

)2(

،3(

)4(

)3(

)6!

21(.0)2/ق:والكوسج018(،)2/ء:هانىابنروايةفيو!له

الحعاد":"رادمنوال!صويب"والاربعاء(ا،وظ،تاو)ع"والارتقاء"،)ق(؟

.يعقوبإلىبسندهالخلالعنالروايةنقلفقد06(")4/

"فكرهها".)ق(:

الأثرمأنالحافظوذكر!01/243(،)الفتح":سعيد،عننحوهالجخاريعلق

"الخهذيب"!فيالطريوا"السنن،فيوصله

به.بأسلا:فقالالمسحو!؟عنالسحريطلقعحنأحمدسئل!قد:الحافظاطقا

357،.-)4/6!3المعاد،:دازادفىاايضاالمصحنفوذكره
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امين.الحقإله)1(وجبرشوقويكبحولانالكتابهذا

[لولادةعليهاع!رإذاللمراةيكتب)2(:عبداللهروايةفيوقال

،3(!
سبحانالكريئم،الحلغاللهإلاإلهلا)"(تنظيفشيءأوجام!ي

!ونهالؤلؤم>كاخهم،العالمينربللهالحمد،العظيمالعرترربالله

منساعةألايقبمؤآلؤيوعدوتمايرفذيو!؟!م>"<)أفي*محئهاأؤالآعشةيقبثوا

شرتها)6(.دونبقيبماوينضحتسقىثمنهائب<،

بالنفخ.بأسولاالرقيةفيالتفليكر":الكوسجروايةفيوقال

.بأسفلالضرورةكانتإذاالحقنة)7":صالحروايةفيوقال

فال،بأسفلاإليهااضطرإنالحقتة:المروذيروايةفيوقال

ففعل.عبداللهلأبيوؤصف:المروذي

يومكاذإذاعبداللهابارايتء)8":هانىبنإسحاقوقال*

قاربتفإذا،تزولأنقاربتفدالمثحمسانيعلمحتىيصليالجمعة

الاذانفيأخذفإذاالمؤذذ،يؤذنحتىا،036)ق/الضلاةعناصحك

)2(

)3(

الح(

،5(

)61

)7(

)8(

.""وجبروتك:و"الزاد!ها!وحرمتكة،)قوفي،(وظ)عفيكذا

.(61"61،6"5)قمر!ئللمساا"

فضة.منإناءتالجام

"لطيف".،:والمسائلو)قوظإ،)عفيكذا

!.عبدالله"!سائلفيليستالآيةهذه

ضيجه:أبيابنأخرج!اعنهما-الله-رضيعباسابنعنمرويةالرقيةوهذه

أنسعنشاهدولها)ص/228،.جرجان!:"تاريخفيوالسهصي)5/93(،

3(.)3/"ه:لا"الأوسطفيالطبرانيأخرجه

الحطبوعة-فيأجدهلم

.88،/1):ا"ئللمساا9
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الفريضةصلىفإذا،بالسلامبينهمايفصلاربغا،اوركحتينفصلىقام

بسحصرةالتيالحساجدبعأسفيأتي،منهيخرجثمإالحسجد،فيانحظر

ئماربغا،صلىوربحا،يجلسثمركحتين،فيهفيصلي،لجامع

حديثعلىركعابسأفخلكاخر،ركعتينفيصلأييقومثم،يجل!حق

عليئ)1،.

فائد-)2،

باشيفاءيحصلأ()ق/3!3إنحاالوفاءانأءالفقهابعضىظن

مثلا؟للمدينذقخهفيصارالمالقبأرإذاالغريمانبسب؟الدبن

ابينالمماثلةإيجابهذالهماوجبوالذيمنهحاأ3(،التقاأسيقعثم

بالدين!الدينوفىقدليكوذووفائهالواجب

جمهورأنكرهتكلفوهذاتيحية)!(:ابنالاسلامشعحخقال

ولاالوفاء،بهيحصلقبضهالذيالمالنفسبلوقالوا:الفقهاء،

منالذمةفيوالديندينا،المسخوفيذمةافييقدرواأذإلىحاجة

ثبتفإذا،الجزئيالمعينجنع!منوالمعين،الكليالمطلقجنس

الشخصيةاالأعيانمنهالحقصودكانكلي،مطلقدينذمتهفي

مطابقةللكليلمطابقتهمقصوذهبهحصلاستوفاهمعينيفأي،الجزئية

الجزئية"الأفراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3/247(.:عبدالرزأقأخرجه

أكثرإ.أوأقلأواخرىسخاالستبعدصلى"وربحا:"الحسائل"فيوبعده

"."مسألة)ق(ت

"بينهحا(".)ق(:

)02/513(.":الفتاوىلا!جحوعفي
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(1)فائدة

فاشترىخالفإذاالمضاربفيصالح!2(روايةفيأحمدقالا

اجرةولهذا،الماللصاحبفالربح:المالصاحببهأمرماغير

:قال.فيذهبأ()ظ/025مثلهباجرةمحيطاالربحيكوناذإلأ،مئله

استحسنت.ثم،الماللصاحبالربحانإلىاذهبوكنت

ولكن،صلاةلكليتيضمأناستحسن:الميمونيروايةفيوقال

الماء.يجدأو،يحدثحتىالماءبمنزلةانهالقياس

يجوزولاالسواد،أرضشمراءيجو!:المروذفيروايةفيوقال

كماالقياس.فقاليملك؟لاممنتشتريكيفله:فقيلبيعها،

رخصوالمج!حوالنياصحاببأنواحتجاستحساذ.هوولكن،تقول

.ذاكيشبهوهذابيعها،وكرهواالمصاحفشراءفي

الزرعوزرعها:أرفعاغصبفيمنمح!مدبنبكرروايةفيوقال

استحسن،القياسيوافقشيئاهذاوليس،النفقةوعليهالأرضلرب

نفقته.إليهيدفعان

خلافشيئاقالواإذاحنتفةأبيأصحاب:طالبابيروايةفيوقال

الحقانهيزعموذالذجمافيدعوذ،القياسوئدعهذانستحسن:قالواالقياس

عل!ه)3(.اقي!ولا،جاءحديثكلإلىاذهم!وانا:قال.بالاستحساذ

)2(

)31

تيحيةابنالإسلامسيخكتابمنالمصئفنقل!الفمائدةوهذه"مسالةأ"،)ق(.

67(.-05)ص/ةلاالاستحسانفي"قاعدة

.بنحوه377()قمك

ةو"التحهيد(50161(؟-؟016أ؟/"العدةإ:فيانظرهاأحمدعنالنصوصهذه

.الخطابلأبيثم()4/7
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،بالاستحسانالقولإبظاليقتضيهذاظاهر)1":القاضيفقال

علحه.المنصوصعلىعليهالممصوصقياسيجوزلاوانه

القولروايةواتباعههوونصررواليتين،علىالمسألةوجعل

)2(:وقال،كلامهمناححدمرادفيشحيخناونا!عهم،بالاستحسان

قياشااالنصيناحطعلىاقيسنولأكلهاالخصوصاسخعملانيأ)موادرو

احدعلىيقيسونحيث،ذكوهمنيفعلكماالاخر،الشصيعارضق

)3"،لغيرهاولنصإماالاسشحسانموضعيستثنونثم،النصين

صحتهايدعونالتيالعلةفينقضون)4"،العلةموجبعندهملقياسو

ا.محائهافيتساويهامع

الصحيحة،العلةطرديوجحبانهبيناححدب()ق/3!3منوهذا

"لا:قالولهذافسادها،يوجمثمحالهافيتساويهامعانتقاضهاوان

الاخر".الشصنينقضهقياشاالنصيناحدعلىاقيس

انااحدكمأراد"إذا!النبيعنسلمةامحديثمثلوهذا

،"شيئا")بشرتهمنولاشعؤ،منيأخذفلاالعشر،1ودخلئضحي

بهيبعثثمع!ح!،النبيهديقلائدافتل"كنت:عائشةحديثمع

المحوم")6".علىيحرممماشيءعلحهيحزملائم،مقيئموهو

:اقوالثلاثةعلىهذافيوالناس

)4/5016(.":الفقهاصولفى!العدةكتابهفىيعلىابا:يعخي)1(

أ!(.)ص/":الاستحسانفى"قاعدة)2(

."غيرهاواالنصإمالم؟(وظ)ق)3(

."الصحيحةالعلة"يوجب:ا"القاعدةل)4(

)7791(.دقممسلمأخرجه)!(

)1321(.رقمومسلم(،ا)6916رقمالبخاريأخرجه)6(
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إذاة!يقول،المنعفيوالأضحيةالهدىبينيسويمن:مخهم

عنرويكحاينحر،حتىيحلولامحرفا،صارهدئاالحلالبعث

.وغيره)1"عباسابن

لاالمضحيبل!يقول؟لاذن،فيبينهمايسويمن.ومخهم

النصيناحدعلىفيقيسون،الهديباعثيمنعلاكماشيءعنيحنع

الاخر.يعارضما

وغيرهماحنبلبن!احمدسعيد)2"بنكيحصالحديثوفقهاء

الاخر.علىاحدهمايقيسواولم،بالنصينعملوا

ع!النبيامرلما،الحديثفقهاءمنوغحرهاحمدعندوكذلك

افتتحوالماثمقاعدا)3(،إمامهمصلىإذاقعوداالناسئصليان

علىيقسولم،بالحديثينفعملقياما)4(،بهمتمهاقياماالصلاة

غيزه.فعلكحامثسوخاويجعلهالاخرينقضقياشااحدهما

،")الابللحومصنبالوضوءالأمرحديثفيفعلوكذلك:قلت

احدهماعلىيقسولمبهما،عملالنار)6"،مستمحاالوضوءوتوك

منسوخا.ويجعلهالاخريبطلقياشا

لليهقي.234")5/":الكبرى"الشنانظر")1

.""!ال!ثسافعي:زأد"!القاعدةفى(2)

.-عخهاللهرفي-ان!يحديثمن(114)!دمومسلم،)9"6(رقمالبخارياخرجه)3(

اللهرضي-عالثةحديثصن)"41(رقمومسلمالأ"6(،رقمالبخارياخرجه)4(

.-عنها

-.عخهالله-رضيسمرةبنجابرحديثصن)036"رقممسلمأخرجه)5(

رضي-عاسابنحديث!ن)354"رقمومسلم02(،الأرقمالبخارياخرجه)6"

عنهما-.الله
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ونظائرها.المستحاضةاحاديثفيفعلوكذلك

إلىاالحكمترذهو.يقولمنمنهم،بالاستحسانالقائلونثم

القيالسين.اولىهو:يقولمنومنهم،منهأولىحكيم

هياالاستحسانفيإليهايرجعالتي"الححه)1(:أالقاضيوقال

بترجحوالاستدلال،تارةوالإجماع،تارةوالسنها،تارةالكتاب

ء)2،
بعض.علىالاصوذبعض

علىالذقةاهلسأهادةفيكما:الكتابلأجلفا،ستحسان

مسلضا)3".نجدلمإذاالسفرفيالوصيةفيالمسلمين

وزرعها:أرضاغصبفيصن:للششةبالاستحسارأدنيهقلناومصا

بنرافعلحديث؛النفقةالأرضصاحبوعلى،الأرضلرتلؤرع

لزارعه.الؤرعيكونأنأوالقياسرأ،"يج

فيوالدنانيرالدراهمسلمجواز:للإجماعبذلكفيهقلناومما

إلىالمصصومةالصفةلوجود؛ذلكيجوزلاأنوالقياس،الموزونات

.(9016-116ألا)5/:[("العدةفي()1

لما...+بعضلضبها"بترجح":والعدةالقاعدة11في)2(

الوصيةصينأتموتإذاحضرأحدكمبيبهمشهدة+أمنوااثذينجمايها>:تعالىاللهقولفي)3(

أتصوتت!يبةف!صخبيهملاذصقدتضرتيماشصأنغيرغمنءأخرأنأذمنكغعدلذوأأثنان

ولانتهتصقئدظذاكانولئثمنابم!شسثز!لاأذتئتت!!بالئهفيقسعانألصلؤؤبعدمنماغبممصونهما

.[601/ئدةلحاا]<اضاسلأثمناقمنإصاإنادئهشنهدة

نفقحه(ولهالار!لربفالزرعقومأرضفيزرع"من:قالغ!تالخبيع!)4(

والرمذي3(،لح)30دقمداودوابو15821(،دقم)!2/138أححد:اخرجه

!حسنةالرم!يقال.وكيرهم2(لح)66!قمماجهوابن)1366(،!قم

!3(.1)5/:"الإروأء"وانظر،غري!"
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انتهى)1(.."الإجماعفيهاستحسنواانهمإلا،نالو!وهي؟الجنس

واجوةالصغيرنفقةانذلكومنشيخنا)3":قالب()ظ/025

.والإجماعبالنص)ق/؟135(اقهدونابيهعلىمزضحته

بإيجابها،وغيرهحنيفةابيمذهبفيشاذاخلافاإلا:قلت

.والجدةكالجدالأبوينعلى

خلافعلى،والاجماعبالنصثابتةالظئرإجارةيقولوذ:وكذلك

.القحاس

قالهكما،ننسههوبل،العلةتخصيصإلىيرجعوالاستحسان

عنوالمشهوروغيرهما،)؟(،والراكي)3"،البصريالحسينابو

ولأصحاببتخصيصها،القولالح!فيهوعنتخصيصها؟منعالشافعية

العلةتخصيصوحكياحمد،عنروايتينوحكيتا،قولاناحمد

.الصوابوهو،الأربعةالأئمةمذهب

،بالاستحسانقولهممع،العلةتخصيصيمنعوذعقيلوابنوالقاضي

)!".بالاستحسانقولهمعالحلةتخصيصيختارالخطابوابو

العلةمنعالتخصيصبأن:التخصيعوالاسخحسانبينالقاضيوفرق

)6"،للنصوصالأصولقياسترلثوالاستحساذ،خاصقحكمفيعملها

)2(

)3(

،6(

القاضي.كلاميعني

.(6")ص/:(1"القاعدة

.983()2/."المعتصدلىفب

.35(1)2/:"الأصولفي"الفصولكتابهفيالحعفيالرازيالج!اصبكرابا.يعخي

.(96؟/)ت1"ال!حهجدإ

."!الححصوصة.(أق
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واجارة،الذمةاهلشهادةفيكماالئص!،لاجلالقحاسمخالفة:اي

ديةالعاقلةكحمل،ونظائره،الارضلمالكاالزرعوإعطاءالظحر،

ا.الخطأ

فى**
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جأاالنفععظيمةفصولى

وبيانوتصحيحها،المنهاظرةطريقإلىوالشنةالقرآذ!!شادفي

الدورإبظالإلىواسارتهما)1(،المؤثرةوالفروقالمؤئرة،العلل

بينالتسويةمنتصمتاهماوذكروأبينه)2(،لف!بأوجزوالتسلسل

،المعارضاتعنوالأجوبة،الحختلفينبينوالفرق،المتماثلين

ينبغيماواعتبارلها،تاثيرلاالتيالمعانيمنإلغاؤهيجبماوالغاء

وأمثال،وخججهمدعاويهمفيالحبطلينتناقض!ابداءاعحبازه،

ذلك.

فوضعوا،المتأخويناكثرعنهاضلالتيلقرآنكنورمنوهذا

لراوهحقهالقرآناعطواولو،وباطلحقفيها،جدليةشريعةلهم

غيوه.عنفغنئا،فيهكافئاالمقصودبهذاوافئا

والنبي.كتابهفيفهما)3(اللهاتاهمنب()ق/036اللهعنوالعالم

والاوصاف،والفرقوالجمعوالماخذ،الشرعيةالعللبينمنأولغ!مال!

وقطعهحا.والتسلسلالدوروبين،الحلغاةوالاوصافالمعتبرة

لاجلهفخجرب،يجربالبعيرعنسئلوقد!مقولهإلىفانظر

الكلحةهذهاشتحلتكيفالا!ولى")؟(،أعدى"من:فقال،الإبل

تفبهقوطالما،والتسلسلالدورإبظالعلىالتتنةالمختصرةالوججزة

)1(

)2(

)3(

الم(

لا+رتهاشتاإ!":()ع

."ئبتهأوا)0()ع

)ع(.منسعطت!اللهآتاه"من

الأالأه(،رقمالجخاريخ!جه

.-عخهاللهرضي-

هريرةابيحديثمن)0222(رقمومملم
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عدهفي-والتياللحيا-بعدذلكو!رر)1"الحتكلموتشدقالفيلسوف

ففهم"،الاولاعدى"فمن:الكلمجوامعاوتىمنفقال،ورقات

لمفإن،لهغيرهإعداءمنكاذإنالأولإعداءأنهذا:منالسامع

العقل،بصويحباطلوهو،المؤثراتفيالئسلسلفهوكاييماإلىينته

ابهجربمنإعداءمنالجرباستفادتوقد،كايةإلىانحهىوإن

الممحنع.الدورفهو،له

وامه،ابيهبيتفيجلس"أفلا:اللتبيةابنقصةفيقولهوتأمل

ناالشويفةالكلمةهذهتحتيجدكيفلي")2(،اهديهذا:وقال

بعدذلك!ررحتىخاطرهكدربماوالاصولي،العليةئفيدالدورأن

العملامعدارتلماالهديةأنعلىالنبويةالكلمةهدهفدلتالجهد،

ابيهبيتفيجلسلولأنهوعلتها؛سببهاالعملكانوعدفاوجودا

علتها.فهوبالعملوجدتوإنما،الهديةلانتفبوأمه

"إئما:فقالالغنملقطةعنشئلوقد،الفقطةفيغبهيوقولهوتامل

اللإبللقطة)ظ/1251(عنسئلفلما"،للذئباولاعخيكاولكهى

الماءتردوسقاوها،حذاوهامعهاولها،لك:"ماوقالغضب،

والصتشقلالهاالابلباستغناءالحكمينبينففرقالشجر")3(،وترعى

إلىالغنمواحتحاج،البريهفيالهلكةعلحهايخافاندونبنفسها،

الإبل،بخلافللسباععرضهفهيعنها،1كابإنوانه،وحافظراع

)2(

)3(

دا.وقرب":()ط

ححجدأبىحديثمن)1832(!قمومسلم)0015(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهاللهرضي-أ!عدي

خالدلكزيدحديثمن1(لا)32رقمو!سلما)1!(،رقمالبخاريأخرجه

-.-عخهاللهرضى-الجهني
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إنماالتيالحذهبخةالفروقلاالاحكامفيالحؤثرروالفروقتكونفهكذا

المذهب.ضابطيفيا

عل!يها"هو:بريرةعلىبهتصدقالذياللحمفيقولهوكذلك

حكمينلهاوجحل،الواحدةالذاتفيففرق")1(،هديهولنا،صدقة

منها.الهديةجهةيخرعليهاالضد!ةجهةإذ؛الجهحينبا!تلافمختلفين

احدهمافشمتع!،النبيعندعطسااللذانالرجلانوكذلك

هذأ"بأن:اجابالفوقعنلمعشلفلماا،خر،يشمتأ(ليق/361ولم

الأحكامفيلفريقهانعلىفدل")6"،يحمدهلموالاخر،ادلهحمد

فيها.المؤئرةالعللفيلافتراقها

كيفاكلها")3"،منهاحرم"إئما:الحيتةفيجم!ي!قولهوتأمل

إنماالنصنانوبينالجلد،واستعمالاللحماكلبينالتفرقةتضمن

:عظيمتانقاعدتانتحتهوهذا،الأكلتحريمتناول

غرالأعيانإلىالمضافانوالتحريمالتحليلانبيانإحداهما.

ذلكوفي.لهمهياهيماعيننكلمنبهمرادوافهأ4"،مجمل

انهزعممنوعلى،عاملمضميرمخضصنذلكانزعممنعلىالرد

مجمل.

)1(

)2(

)3!ما

)؟(

-ر!يان!حديثمن01(لأ!4رقمومسلم)59؟1(،رقمالبخاريأحرجه

-.كهالق

-رضيا-تحديثمك)1992(رقمومسلم)6221(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله

عباسابنحليثمن)363(رقمومسلم)2914(،رقمالبخارىأخرجه

ما-.الله-ر!ي

."...كيروانه11(:)ع
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يصحالاوانه،اللحمباكلالحلداسحعمالالحاققطع:والثائية

الأككتحريمعلىالايةدلتوإن:قالقائلاانفلو،عليهقياسه

بالنص؟باطلاقياشهكان،عليهقياشاالجلدملابسةفخحريم،وحده

الجلدملابسةتحريمبالتعديالباطنةالحلابسةتحريممنيلزملاإذ

ءالدباغبعدظاهرا

الجلداإلحاقفسادوبيان،الايةمنالمرادابيانالحديثهذاففي

أ.باللحم

ا:بالنحلابنهخصوقدبشيربنالنعحانلأبيع!وقولهوتأفل

الوصفالبيانمتضحناتجدوكيف2")1(؟سواالبرفييكوئواان"اتحب

بهقامتالذيالعدلوهولأولاد،بينالتسويةشرعإلىعيالد

لاوأذبزك،1فييسحوواأذتحبانكفكما،والأرضالسموالص

احدهماتفردأذينجغيفكيفالآخر،منوتخرمايبوكأحدهمينفرد

.!]لاخرا؟وتحرمهابالعطية

"!ما:فقال،حاطبقتلفياستأذنهوقدلعمرع!ي!قولهوتأفئ

فقدشحئم،ما1اعملو:فقالبدبىاهلعلىاطلعأللهلعلئدريك؟

فيهااختلفالحيالقاعدةلحكممتضمناتجدهكيفالكم")2"،غفرت

إلىيفخقرهلبالمانعالتعلحلىأن:وهيوالاصوئوذ،الجدلارباب

الإسلامدونبدزابشهودهدمهعصمةع!ب!الحبيفعلل،المقتضيقيام

العصصة،سببوعارضوجدقدكاذقتلهمقتضىأنعلىفدل،العام

بنالنعمانحديثمذ)1623،رقمومسلم2،،)6"ه!قمالبظرياخرجه)1(

.-عخهحااللهرضي-بشير

)3/37%01،!لخريجهتقدم)2(
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1(مانعولالمقتضيهذاعارضلكن!،اللهرسولعلىالجسوهو

شهدها.لمنمغفرتااللهمنسسبقوقدبدزا،سهودهوهوتأثيوهمنمنع

لانه)2(؛الجاسوسقتلراىلمنحجهفالحديثهذا؛وعلى

بدزا.لشهودهحاطبقنلاتنعوإنمابدرا،شهدممنليس

ب(361)ق/،للصائمالقبلةعنسالهوقدلعمرخ!ج!قوله:ذلكومن

إلغاءهذافتحت،الحديث..تمفمفت")3".لو"ارابت:فقال

بنطيرهالشيءشثمبيهوتحته،الأحكامفيلهاتأثيرلااليالاوصاف

مقذمتة،لاالشربهوإنماالصائممنهالممنوعانوكما،به!الحاقه

لاالجماعهوإنمامنع،الذيفكذلك،الفمفيالماءوضغوهو

.ترىكماعظيمتينقاعدتينالحديثفتضمن،القبلةوهيمقدمته

الصت؟عنالحجعنشئلوقدغ!ع!قوله؟ذلكومنب()ظ/251

:قال.نعم:قال؟"قاضيةأكنتدي!عليهكانلو"ارأبت:للسائلفقال

الأولى،قياسبيانالحديثهذافتضمنئقضى")4(اناحقلله1"فدين

)1(

)2(

)3(

)4(

."مانغا"ا(توظ)ق

لأذ؟!يهحجة"لا:قال،النجديححيدابنبخطاظنهتعيق)ق(هاصث!في

نظرالتعليقهذاوفياهـ.غجوه،علىكالحجسسليسع!النجىعلىالحجشس

باعتبارولكن،بعجهلضخصعلىج!هباعتبارئقتللاالجاسوسدج!ة!!

الكفار.لصالحالمسلمينعلىج!ه

خزيمةوابن)5"23(،رقمداودوابو138(،رقم)1/286احمد،أخرجه

ابنوصححهطوغيوهم31(.؟)8/ألاحساذ":9حباذوابن)9991(،رقم

والحاكم.حبانوابنخزيمة

عبايابنحديثمن)"114(!قمومسلم)5391(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-

الحديث.!واياتبعض!فيوهوبالقضاء""أحق)ق(:فيووقع

1537



الكريماالواسعفدين،وضيقهشحهمعالوفاءيقبلكانإذاالمخلوقدينوان

لامبر،محلفيثبتإذالحكماذهذاففيالوفاء،يقبلبأناحقتعالى

الشارعومقصود.فحهبحبويهاولىفهو،الحكمبذلكاولىآخرمحلوئئم

والعللاالخكملشرعالمقتضيةوالأوصافالمعانيعلىالتنبيهروذلكفي

!!؟قولهبمجردثابستوالحكم؟ذلكذكرفيالفائدةفماوإلا،المؤئرة

بنبعبدزمعةوليدةقصةفيالولدالحقع!ج!الحبيان:ذلكومن

عملامنهأأ"،تحتجبانسودةوامر،القائمبالفراشعملأزمعة

امناخاوجعلهحكميهما،الوصفينعلىفرتب،لهالمعارسنبالشبه

إلاااإليهيهتديولا،الفقهمسالكالطفمنوهذا!وجهدونوج!

ا.ورسولهاللهعنوالفهمالعلماهلخواسن

"السلاميقولوا:انعلمهموقدالتشهد،في!قولهوتامل

سدلاصابتذلكفلتم"فاذأ:قالثم"،الصالحيناللهعبادوعلىعلينا

اسمعمومبهذاقرركيف")6(،والأرضالح!ماسفيللهصا؟عبد
لم

وتعسفها.الأصوليينطرقعن!واغنانا،الحضافالجمع

عليينزل"لم:فقال،الحفرزكاةعن)3(شئلجم!وقدقولهوكذلك

،((")4يرلمخئراذرةمضقاليعملفمن>:الفاد؟الجامعةالاتةهذهلأإفيها

)1(

)2(

،3(

)4(

خرجها

عنهاألله

أخرجه

-رضي

)ق(:"

خرجهأ

صير-

لفاوا

رضي-عائثةحديثم!)1457،رفمومسلم)5302(،رقمالجخاري

مسعودابنحديثم!)432(رقمومسلم)831(،رقماالجخاري

-.عنهالله

.".!إ.ذكاةعنقوله

هريرةأبيحديثمن89(الأرقمومسلم23(،)ألأرقمالجخار!ب

-.عئهالله

معناها.فيالمنفردةأى:ذة

1538



فدل،الشرطاسمباعت!ا!)1(،شاملةعامة:ايجمامعةالايهفسسمى

اكرومحاورتهلمج!مخاطبتهفيوهذا،للعمومالشرطادواتأنعلى

علفا.بهيحطلممنلمج!كلامهمنيجهله!انمايذكر،انمن

ولدثوقد،امراتهعناستفتاهالذيللرجللمج!ح!قولهوتأمل

نعمط:قالإبل؟""ألكع!ي!النبيلهفقال،ذلكفانكرأسود،غلاما

:قالاورق"؟منفيها"هل:قالشود،.قالألوانها"؟"فما:قال

:ظل،عزقينزعةيكوناذعسى:قالذلك"؟د"فالى؟قال،نعم

إلغاءتضحنكفعزق")2"،نزعةيكونأ()ق/362أنعسى"وهذا

،اللونمجردوهو،الحكمفيلهتاليرلاالذيالوصفهذا

نظيررووان،!يبةيوجحبلاهذامحلوالط،فيهللأبوينالولدومخالفة

ادم،بنيوخالقالإبلخالقوالله،بالحسمشاهاالمخلوقاتفي

بينمنيتولدقدالاورقالجملأنفكما،العليمالخلاقوهو

كا)3(ء

الوينمنيتولدقدالاسودالولدفكذلكاسودين،بوفي

فىقائمبصخههو،الإبلفيذلكسببمنبهجوزماوان،ابجضين

.ادمنجي

اعتباركليجس!مااعتبا!إلىوالإرشاد،المناظراتأصحمنفهذه

حكمالشيءحكموالنمنهما،لغاؤهيجباماوإلغاء،الأوصافمن

وقد!ا.سرغاحقوالمعانيالعللوألن،نظيره

)1(

)2(

)3(

وجه.وهو"شاملهعامة،لهنجامعةالآية"فحسفى)ع(:

هريرةأبىحدثمن)0015(رقمومسلم)0033(،رقمالبخاريأخرجه

-.عنهألئهرضي-

بعدها.ماوكذا"ولدين")ع(:
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إفصل
منفيهاطلعتوافئا،فبسرا1(وساعرتهط،أوتدبرتهالقرآنتأملتوإذا

،الفاسدةالخبهوإبطال،الصحيحةالحججوتقرير،المناظراتاسرار

لمنويكفييشفيماعلى،والمنعوالحعارضة،والفرقالحقض!وذكر

كتابه.بفهمعليهوانعم،اللهبضره

قالوأق!هـ!ئفسدواقلالهخقيلدماذا>:تعالىقوله:ذلكفمنئج

فهذه[12-11:]البقره(المقساونهم)نهمألا*ألأ*مصل!تنخن)نما

>لا:المؤمنونلهمقالس،والمنافقينالمؤمنـنبينجرتمناظر

مصل!ت(،إنمانخن>:بقولهمالمنافقونفاجابهم،ف!رش(ألفسسدواق

عليهماادعىماالمنافقونومنع،الفريقينبينانقطعتالمناظرةفكأن

صلاحهوإنماإليهلنسبوهمماوان،مفسدينكويهممنالايحانأهل

علىأسجلبأن،الفريقينبينالحكيمالعزيز!كمفساد،لا

:إسجالاتاربمالمنافقين

تكذيبهم.:حدهاا

.مفسدونبأنهمالإخبار:والأني

.اسسون<هم>:بقولهفيهمالفسادحصر:والثالث

بكويهمسالببسةلهمشعورلاانهوهو،الجهاسابغايةوصفهم:والرابم

مفسدين!

عنهمنفىثم)2"،الموضعهذافيعنهمالشعورانفىكيفوتأمل

)1(

)2(

(.)ظفىوتحرفت،""واعخجرتهة)ق(

الحو[ضع[(.لاهذه)ق(ة
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الشفهاهمإنهمألا>:فقالألشففأكل<ءامنكحاأدؤمن>:قول!مقيالعلم

وشعورهم4بحفههمعلمهمفنفى13[:]القرة(،نم4يعلموذلاولبهن

الرجليكونان:والتجهيلالذممنيكونماابلغوهذا،بفسادهم

الخارجفيمشهورفسادألرانمع،البتةبفسادهلهشعورولامفسذا

فيالفساداستحكامعلىيذذوهذا،يهيشعرلاوهو،اللهلعبادمرلي

علمه.وطرقمداركه

موكح!وهوا()ظ/252،الجهلغايةوالسفهسفيها،كونهوكذلك

كانفاذا،بخلافهوارادته،ومعادهمعاشطيصلحبماالعلمعدممن

النوعاشقىمنب()ق/362كانبحالهيعلملاوهوالمنزلة،بهذه

لاثباتمتضمنفيه،هوالذيبالسفهعنهالعلمفنفي،الإنساني

الاتلفسادمتضضن!ه،الواقعبالفسادعنهالشعورونفي،جهله

الاتوفساد،بالجهلعليهمالإسجالالايتانفتضمنت،إدراكه

خيرا.والسرضحا،الفساديعتقدونبحيث،الادراك

لهم:قالواالمؤمينفإن--أيضامعهمالثانيةالمناظر"وكذلك

كمآ>أدؤمن:بقولهمالمنافقونفاجابهم(،ألاسءامنكصاءامنوا>

دعوهمالصؤمنينأن:الجانبينمنالمناظرةوتقرير(.الشفهاءامن

عليهيتعينالعاقلوان؟ورسولهباللهالعقلاءمنالصادرالإيمانإلى

إذاولاسيصا،لأنفسهمالناصحونالعقلاءفيهدخلفيماالدخول

إنا:مضمونهبماالمنافقونفأجابهم،شواهدهووضحتادلتةقامت

لهمعقللاالذينالسفهاءواماالعقلاء،موافقةعلينايجبإنما

اللهفرد،موافقتهمعلينايجبفلاوالضار؛النافعبينبهيميؤون

باربعةالمنافقينعلىواسجلللحؤمين،وحكم،عليهمتعالى

:انواع

1541



بسفههم)1(.لحكم:أحدها

فيهم.السفهحصر:الثاني

عنهم.العلمنفي.الثالث

اهلسفهعنالاخيارمنجوابهمتضمنهافيماتكذيجهم:الرابع

.الايمان

دعواهممنجوابهمتضمنهفيماتكذيهمإوهو:-ايضا-وخامسى

السفه.من2(التنزيهط

ظقئهنمالذ!رلبهمأع!دواالناسيأ!ا>:تعالىقولهذلكومنفي

بنا2دزشماوالسعاءلأزضلكمجعللذىا*أتتقودنلعلكنمقتلكممنوالذفي

وأنتخأندادادئهتجعلوأفلالكمرزقاألثسمزتمنبه!!أخرجماألسمامنوأنزل

ألاسوقودهاألىلئارفاتقوا>:قولهإلى21[ت]ادبقرةلأنم2*ا<لعلحولض

الطهورغايةفياستدلالفهذا،2[؟!]الحقرة-بر؟(للبهفربنأوعدتؤالححاهـة

الصانع،إتباتمن؛الديناصولمطالبجميعلى،البيانونهاية

وافعاله،وحكحته،وحباتهوإرادته،وعلمهقد!تهمن؛كمالهوصفات

الربوبحةاتوحيد!تعالىتوحيدهنوعيثباتوإ،العالموحدوث

المتضفن[لالهيةوتوحيدالفاطر،الخالقالربوخدانهالمتضحن

والذلالعجادتصلحلاالذيالمحبوبالمعبودالالةوحدهأنه

له.إلاوالحبوالخضوع

تقرييرابلغ!ومحمدرسولهنبوةإثباتذلكبعدتعالىقررئم

)1!

)2(

ا"01)ظ(:"تسفيههم

01""اقيئة؟(وظ)ق
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فيرسولهصدقبذلكفثبب،المعارضعنوابعدهواتمهواحسنة

ذلكصحهفثبتوالنار،والجنةالمعادعناخبروقد،يقولهماكل

احسنعلىكلهاالمطالبهذها،)ق/363الاياتهذهفقررت،ضرورة

لجميعخطابوهذاألئاس(،يايا>:بقولهتعالىفصدرهاوجإ،

بهم.تعلقهفيكثهميشتركونادمبني

هذهضمنوفي،ربهمبحبادةفأمرهم(أعبدوأرلبهم>:تمالثم

الذيربناكانإذالافه؛عبادتهوجوبعلىالقطعيالبرهانالكلمة

،،،1(
ذرةوكلوانفسنا،ورقابناذواتنامالايوهو،وإحسانهبشعمهيربينا

اجهإبإحسانهرباهوقدحقيقحا،خالصا!2"ملكالهفصصلوكةالحبدمن

قالتولهذا،عل!هواجبإياهوشكرهلهفعبادته،عليهوإنحامه

والمالأالسيد)3":هووالرلث.إلهكم:يقلولم(،أعذوأرلبهم>

الاعتباراتبهذهالربهوتعالىوالله،والمصلحوالمربيوالمنعئم

شأفههذامنعمادةمنوالفطرالعقولفياوجبشيءفلاكلها،

له.شريك،وحده

عادتهوجوبعلى-ايضا-بهذادنبه<ظقكئم>الذى:قالثم

واخخرعهموانشأهمالوجود،إلىالعدممناخرجهمكونهوهو،وحده

منموضعغيرفيقال!اقرارهم!كماباعترافهمشريلثبلاوحده

هوكانفإذا،!8[:]الزحرف(أدقهليقولغظقهممنسألتهمولين>:القران

معهيجعلونوكيفالحعبود؟اوحدهيكونلافكيف،الخالقوحده

وهذه،الخلقفيلهشريكلابأنهممرونوانتم!العبادةفيشريكا

)1(

)2(

)3(

بشعحته"."يرثا)ع(:

خاضالا.9)قما(ة

)ع(.منسقطتالسيدلماهو"والرب
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الإلهيه.توحيدعلىالوبوبيهبتوحيديستدلالقراذطريقة

الخالقوحدهأنهعلىبذلكفنيه(،قبطكممنينوآ>:قالثم

قبلكممنخلقفياحذيشركهلموانه،تقدمكمومنولآبائكملكم

وإرادتهقدرتهلسدمالمتضمنلهمتعالىوخلقهحلقكم،فيولا

ونعوتكمالهصفاتل!حائريستلرسم)1"ودسلك4وحياتهوحكمتهوعلمه

فلاا،صفاتهفيووحدانيته،وافعالهصفاتهإئباتذلكفضضحن،جلاله

فيها.لهشريكفلاافعالهفيولافحها،لهشبيه

اولافيطيعونهيتقوهانوهو:،خلقهمم!المطلوبذكرئم

حقيقةفهذه،يكفرونهولاويشكرونه،ينسونهفلاويذكرونه،يعصونه

.تقواه

لعليل:وقيل،للأمرتعليلإنه:قيلاس(ا*نجتحقودتلعلكخ>:وقوله

حلقكمالمعنى:وقيل.بعبادتهلتتقوهاعبدوهالمعنىا:وقيل،للخلق

:لوجوهاظهروهو،لتتقوه

لنفسه.علة)2(يكونلاوالشيء،العبادةهيالتقوىأذ:احدها

(1ليعبدثصقإلاوالإشىآلجنوماخلقت>:تحال!قولهنظير!!ان.الخاني

.[65:اسذاريات]ا

تخقودن<لعلكخ>:قولهإلىاللفظفيأقربالخلقان:والثالث

الامر.من

قوله:يكوذاذيمتنعلا:يقولاسنالأولنصرولمنكااب()ظ/2

)1(

)2(

"أ.مسسلزمل:(وظ)ق

.،"غاية:()ق
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تعالى:فولهونظيره)1"،بالعبادةللأمرتعل!لا(لاصأ!تئقودطلعقكخ>

لعلكئمقحئ!خمنالذجمتعلىكمماكنبالضحياملجتمخمب>ب(363أق/

نايمخنعولا،الصياملكتبتعليلفهذا183[،:]البقرةتئقوذس؟"م!(

اعلم.و[لله،بالايةالأليقهووهذامغا،للامرينتعل!لأيكون

منوأنرلبنلالشمماءفزشاوا!ذضلكمجعلأ!ذى>:تعالىقالثم

دليلاتعالىفذكر22[،:]البقرة(لكغرذقاأانمزتمنبه-فأخزجملاألضما

مخلوقاته.فيبحكمتهللاستدلالمتضمناآخر

ا،ختراع"دليل:ويسمىوالايجاد،الخلقلأصلمتضفن:فالأول

.والإنشاء"

"دليل:ويسحى،خلقهفيالحشهودةللخم2(متضحنول:والثافي

من)3(النوعينهذينيكرزماكثيزاتعالىوهو("،والطصةالعناية

.القرانفيالاستدلال

مفوأنزللازفىوالسمواتخلغالذىأدته>:تعالىقولهونظيره

قبزى!لفقثلكموسشرلكمهـذصقاالثمزتمنبه-فاخدج2ماالسما

!اينقص!والشمسلكموسخر!!الأنهرلكموجربأقرهآلبطر

السمواتخلقفذكر33[32-:إبراهيم1!33!<لنهاروألللكموسخر

وخصحها.المخلوقاتمنافعذكرثموالأرض!،

لشماحتلحوأنرلوألأ!ضلشمونتظتىأمن>:تعالىقولهونظيره

دئهحلة%شجرهآتنبتوأأنلهـؤقا!اتبهطؤيرذابهءحذآبطفاننطامابر

)1(

)2(

)3(

."للعبادة"بالامر:()ع

.""ي!فمن:(وع)ق

.الماالنوعاني!هذان:الاصولفي
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روسىالاوجلانهراظفا!تجعلقراراألاربطجعلامطا!**:!فى!وويعدلونهمبل

ناعلى،الآياتاخرإلى61[-06:](لخمل(صاجزاألبخزدنبتهتوجحل

يفهحوهانالعالمينعقولبحسبماوالحكمالأسرا!منالاياتهذهنمي

ذلك.منلضيرةرائح!علىالتخبيهاللهشاءإنبكليمرانولعله،ويد!كوه

رضقوايةلسعؤتضلئفيإن>:تعالىقوله-أيضا-ذلكونطيو

منأدلهانرلومآألاسينفعبصاالبحرفىتجريلتىآلفلكوالنهاروالتلأوآخنف

الريحوتصرلفدابهس!لمنفيهاوبثموبهابندلأرضابهفأخياماءمنالسما

،[16؟.][لبقرة<يعقلونلقفىمبلايمخوالارمقالسمابينألمسخروآلسحاب

تأمله.لمنالقرآنفيكثيروهذا

الأرض،وهو:العالمقرار)البقرة(ايةفي-ا-سبحانهوذكر

أنزلهالذيالماءوهو:العبادمنافعواصولالححماء،وهو:وسقفه

مصالحه،منإليهيحتاجوماوالساكنالمسكنفذكرالسحاء،من

هياهاأنفيحكحتهتمامعلىفراشاأللأرضبجعله--تعالىوفي

وجعلوقرارا،وبساطاومهادافراشافجعلهاعليها،الحيواذلأسخقرار

عيب.ولاتفاوتولافيهفطورلامصحتويامحكفابناكأسقفها

فتأمل22[:]البقرهوأنتم!لغلحوت(أندادالده>فلاتجعلوا.لظشم

باولبهاالعقلوظفرقبلها،المقدماتلتلكلزومهاوشدةالنتيجةهذه

متكلمكلوان)ق/؟136(،وقادحو!يبش!هةكلمنوخلوصهاوهلة

القولواعرض،واطالهيقررهماتقريرفيبالغإذاومحجاجومستدل

!القرآنفيمابعض!أأ(إلىينتهيان-يذكرهماصحإن-فغاتهفيه

صحإن"فغايتهو)ظ(:01(،.بعض!.يذكرأذينتهيماصحإن"فغايته)ق،:)1(

."!...بعصأنينتهياذ
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لو!يد،فيالشافيالبوهاذمنالألفاظهذهتحتمافتأمل

لهيجعلونفكيفالأفعالهذهفعلالذيهووحدهاللهكانإذا:اي

فعله.فييخاركهلهندلاانهعلمتموقدإ؟اندادا

،فقالالنجوةتقريرإلىانتقلتقريراتمالتو!يدنوعي!ررفلحا

شهدإكموأذعواقث!ءمنبسورةفأقوأعبدناعلىنزلنامماريافى!خشغوإق>

فيريم!لكمحصلإن23[:]البقرة(امأصدقينكشضإلتأدلهدوقمن

بتمورةولوفأتوامفخعل؟إنه:وقلتمبه،جاءمنوصدقالقرآذ

ذاالمحالومن،أجمعهمالأرضلاهلخطال!وهذا،تشبههواحدة

اهليطالبثم،نف!سهتلقاكامنويختلقهيفتعلهبكلاممنهمواحايأتي

ثلاثمقدار"يكون،منهجزيمايسرفييعارضوهانفبأجمعهمالأر

ا"كاا)ظ/3،ذلكعنكلهمالحرتلعجزثم،الوفعدةمناياب

علىالأدلةاقوىمن)1"عارضوهماكانمعارضتهرامواالذينإنحتى

ويحكمونلمعحاعه،منالعقلاءيستحييبشيءاتوافإنهم،صدقه

احايشملمطيبااظهركمنفهو،وخستهركاكتهوقيح،بسحاجته

بذزةيأتوابأنوشوقتهمملوكهمالخلائقوتحدى،قطريحهمثل

بعذرةالحصقاذوجاء،عجزهموعرفواالعقلاءفاسخحى،!حلهدب

جاءماهذافييدفهل،بهجئتمابحثلجحناقدوقالوا:خبجحيما،مة

.؟!وجلالةوعطمةوبرهانافوةإلأبه

>وأذعوأ:قالبانوالحعجيزوالئقريعالخوبيخهذاتعالىواكد

لحنالمعجزيقوذكماا-2*((،صدقينكشض!!آدلهدوولتمنشهداءكم

واعوانكاصحابكمنعليهتقدرمنبكلعلياجهد:مقاومخهيدعي

>ع،.)1،صن
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إلأعليهيقدملافهذا،بهتستعينحتىاحدامنهمتبقولا4واوليائك

ماابصحهواثقيخركانإنعقلا،أوأسخفهواحمقهالعالماجهل

يقوئه.بماواوثقهمواصدقهموافضلهمأكملهماو،يدعيه

أقيهمالخلائقاصنافعلىوامثالهاالآيةهذهيقرأ!ي!والخبيئ

تفعلوهولنذلكتستظيعوالن:ويقولوعجحهموعربهموكتابيهم

قدروافلو،الأحباببقتلوالرضىالحربإلىمعهفيعدلون،أبذ

وإيتام،الححاربةاختيارالىعن!ايعدلوالمواحدةبسورةالاتيانعلى

معارضته.عنبالعجزوالاقرارا،النفوسوقتل،الأولاد

أحدها.هذامتعددةوجوهلهالايةبهذهالنبوةوتقريز

على!اسجالهالأمو،هذاعلى(ب364)ت/ع!إقدامه:!ثانيها

لافهذاابذا،ذلكيفعلوالنانهم،القيامةيومإلىعاماإلمعجالأالخلائق

وحيإلىمستندشذ)1(،يخالجهلاعلمعنإلابهويخبؤعليهيقدم

ذلك.عنيضعفانوقدرصلةالبشرفعلموإلا،تعالىادلهمن

منعليهاشتحلومابه،تحدىمانفسإلىالخطز!ئالثها:

ونظمهفصاحتهالذي،بمثلهالاتيانعنالبشرقوىتعجزالتيالأمور

.إعجازهافرادمنفردوبلاغته

وبالوجهين،وفهمهوتأملهسمعهلحنمعجزةيكونالوجةوهذا

يتأفله!ولميفهمهلمولوخبرروبلغهمنلكلمعجزةيكونالأولين

منكئيبرقصورفيهتعرفالقرآنإعجازمنالموضعهذافتامل

عشريوفوهلنوأنهم)2(،إعجازهبيانفيوتقصيرهمالحتكلمين،

فيهلما.لاشكعلم"عن)ق(ت)1(

!ظ(.منساقطهناإلى.!..الوجه!وهذا:قولهم!)2(
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عنالدواعيصرفعلىالإعجازبعضهمقصرخى،حقصحمصحار

فصاحتهمجزدعلىالاعجازقصروبعضهمعليها،القدرةمعمعارضف

،الكلامنظملاساليبنظمهأسلوبمخالفةعلىوبحضهم،وبلاغته

منذلكغيرإلى،بالغيوبالإخيارم!عليه[شتملماعلىوبعضهم

ووراءذلكفوقوإعجازه،تجديولاتشفيلاالتيالقاصرةالأقوال

كله.ذلك

الناسعلىوجبفقدالقا!عة،الحجةبهذهالنبوةثبتتفإذا

تعالىالدهعناخبروقد،حامرهوطاعةخبرهفيالصحسولتصديق

صحة!نخبمضوالخار،والجنةالمعادوعن،وحصفعالهوصفاته،واسمائه

ألمعكدتؤالححارةألاسوقودهاألتىلنارفالقوا>؟تعالىفقال،يقـناذلك

تحتهامصحتجرىجنتإلهخأنالقنهلختأوصعطو!ءامنوأأتذجمتوبثر!-2اصلفبهفربن

تقريرعلىالآياتفاشخملت،الاية25[2-لح:ال!فرة01(0.آلانهر

ووحدانيته،وصفاتهالعالمخالقإئبا!من؟الذيناصولمهمات

الاكبر.والمعاد،رسولهورسالصح

مثلاماصتسءأيحصربلاالده>حصإن:تعالىقولهذلكوم!ة.!

اعتراضيبجووهذاأأ(،الاية26[؟]البقرة(...فؤقهافمابموضحة

يذكرأنمناعظمالرلثإنوقالوا:،القرانعلىالكفاربهاعترض

جا-ماكانفلو،الخسجسةالحيواناتمنونحوهاوالعنكبوتالذباب

فأجابهم)6"،الححسيسصحالحيواناتفيهيذكرلم،ادلهكلامع!محمابه

بعوضةمام!لآيضصربأنح!يستخىلادله>!إن.قالبأن-تعالى-

إذافوقها،فمابالبعوضةالامثالضربفإنفمافوقها(،ب(أظ/253

)1(

)2(

([."وهذه(:وع)ق

)ع(.منساقطهعاإلى."..كان"فلوةقولهمن
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منااكالطوادحاضه)1(الباطلوابطالإوايضاحهالحقتحقيقتضحمن

الاعتراض.جوال!فهذامخه،ي!تحميالاوالحسنالأشياء،احسن

حكمةأ(أق/!36طلباوالجوابهذاعلىاعترضمعترضافكأن

الحكمة،منالأمثالتلكضربفيلهعماتعالىفأخبرذلك،

!عسالسائلاكأذئمشاء.منوهدايةشاء،منإضلالأ:وهي

وعدله،حكمتهعنتعالىفأخبر،بذلكيضحلهلمنلإضلالحكمة

ميضقه-بعدمناددهعفدينقصوناتذفي>؟الفاسقينبهيضلإنحاوانه

!2[:]البقرة(الأرصققدي!سدوتيوصل(نبهتأدله(مرماويقطعون

اضلهملاذسبئاارتكبوهاالتيالقبيحةهذه)2"أعمالهمفكانت

ا.الهدممطعنواعحاهم

تاا(مطوببنتئمبالئهتكفرورن>كيف:تعالىقولهذلكومنفي

ا،[28:البقرةأ<3+فيلزخعوتإفهثم!ميئثم!يخغاثمفاخن!خ

الفطرفيمشقرامرباللهالايحاذاناعلىقاطعاستدلالفهذا

اربعةاتعالىقذكر،البتةبهالكفرفيلأحدعذرلاوانه،والعقول

بهموعودمنتظروالرابع،العالمهذافيمشهودةمنهاثلائةاموبى؛

الحق.وعد

ومضغةوعلفائطفابل،فيهمالىواح،تاأموكانواكونهم:الأول

فيهاهحياةلامواتا

الإماتة.هذهبعداحياهماتعالصانه:الثاني

.الحياةهذهبعديميتهمتعالىأنه؟الثاك

)1(

)21

وظ(،1)عمنسقط!

ا[....ا،عمالهذه"وكانت)ق(:
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إليه.فيرجعونالاماتةهذهبعدئحييهمانه:الرابع

بالرابم؟!ويكذب)1(الأولالاطوارالثلاثةيشهدالعاقلبالفما

كنتمأنبعداحياكمفالذي؟التخليقاطوارمنطورإلاالرابعوهل

بعدإحيائطكمعنيعجزهالذيما،أحياكمأنبعدأمالمجمثمأ!وائا،

منكميقعفكيف؟بالتهمجردكفرإلاذلكإنكلاركموهليميتكم؟!ما

وجودعلىالاستدلالالايةهذهضمنففي؟!شاهدتموهمابعد

لمعاد.علىوأفعالهوصفاتهالخالق

جاعرطقإذلاطمطذكطنرئاسهارطرطأذ>:تعالىقوله-ذلكومن+

ددطونخنالدماهويسطفكفيهايهطرمنقيهاأمخعرطقالوأخليطدةالأ!ض

ثملألتطءممهاءأ!موءلمنج+ا!إفعفوقمالا(غلمإنيقاللكونقدسبحمدك

قالواطا*3صدفيكنمخإقهودبأشماأنش!لىفقالاتملئكةعلىع!متهئم

أنبئهميما!ئمفالطا"؟فيالحيهصآلعليمأنتلطططعطتتناماألاقآعلملاسخط

وايما!ضألسعو!غيبأغلمإقلغأقلألخقاللأتهاعتمأنبأهمفلضالاكايهم

.33[-03:]البقرة(في؟لئهئعونكنتم!مائبدونماوأغم

كأنهم؛سوطالهمعنوالجوابالملائكةمنكالمناظرةفهذه

الدماء،وسفكالفسادمنهكارطحليفةالارطرفياستخلفتإن:قالوا

منفيهافتجعلفيهاجعلتوإنذلك،تفعللاأنتقتضيوحكمتطك

عنتعالىفطاجابهم.ذلكثفعلونحن،لكويقدطربحمدلطيسجح

فيالخليفةهذب()قما/!36جعلفيالحكمةمنلهبان:السؤالهذا

مصالحالفسادمنرعمتمماوراءوطان،الملائكةتعلمهلاماالأرض

فيحكمةاربعينمنقريئامنهاذكرناوقد،أنتمتعلمونهالاوحكما

)ع(.فيتكررت)1(
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وذريه:الخليفةهذامنتعالىفاستخرجا"،المكية"التحفةكتاب

الخبيثوميؤ،الجنةبهموعمر،والمؤمنينوالأولياءوالرسلالانجياء

منذلكضحنفيوكاذالنار،بهمفعمر%،الطيبمنذرتهمن

تعلمه)أ".الملائكةفيلمماوالمصالحالحكم

العلممنبهخصهيماعليهمالخليفةفضلأظهرسبحانهإنهثم

وتعظيما،لهتكرينالهبالسجودوامرهم،الملائكةتعلمهلمالذقي

الله"2(1.إلايعلحهلاماالحكممنذلكاضحنوفي،لفضلهوإظهازا

فيايفسدانهزعموالم!ا(254)ظ/بالسجودأامححانهم:فمنها

اثنوالما،عليهمفضلهوأظهر،لهفاسجدهمالدما-،ويسفكالا!ض

عنخبرلما،بموسىذلكسبحانهفعلكما،الخليفةوذفواأنفسهمعلى

الوفائعتلكفيمعهوعجزهبالخضرفامتحنه،الارضأهلاعلمانهنفسه

العليم،الحكيموهوخليقتهفيتعالىسنحهوهذهلثلاث)3(.

علملحا،والإنعامبالإكراملهوابتداؤهالخليفةلهذاجبرة:ومنها

بالخير)؟"فابتداهوالمحنةوالمصيبةالانكسارمنلهيحصلمما

الخيرإلىعاقبتهاوكانت4،والذوالبليهالمحنةجاءتئم،والفضل

بإنعامين:محفوفةلحقتهالتيالمصيبةافكانب،والإحسانوالفضل

فإن،لابيهمممانصيبالمؤمنينولذريفبعدها،تعاموإقبلها،إنعام

اصابهمافما،لهمالعافبةوجعلابتداءايالإيمانعليهمانعمتعالىالله

،.دعلمهللملائكةيكن!"!الم:وظ(أع(11

أق(.منسقطهناإلى.،.بالجود."وأمرهم:قولهمن)2(

لأ(،41رقمالجخاريوأخرجها82(،-106الآياتالكهفسورةفىالحذكورة31(

-.عنهالله-!ضيكعبب!أبيحديثمن10"23(رقموملم

"بالججر،.:أع((الح
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وانعامقبلهابإنعاممحفوفةفهيوالحصائب،الذنوبمنذلكلين

العالمين.ربالدهفتباركبعدها)1"،

إبليس)6"عدوهنفسفيكامئاكانما-تعالى-استخراخه:ومنها

اللعنةفاستحقبالسجود،أمرهعندظهرالذي،والمعسيةالكبرم!

تعالىوادله،إظهارهعندنفسهفيكامناكانماعلىوالإبعاد،والطرد

علىبلفيه،علمهعلىويلعنهليعاقبهيكنولم،منه)3"يعلمهكان

للخبثفطهزاالملائكةمعلهبالسجودامرةفكان،معلومهوقوع

لهمفأظهرتعلمهالملائكةتكنولمفيه،كامناكانالذيوالكفر

الأمرفيفكان،أمرهمنعنهمخافئاوكان،يعلمهكانما-سبحانه-

،الأرضفىيجعلهبانهأخبرهمالذيلخليفتهتكريضالهبالسجود

نفسفيمستخفئاكانلماداظهارا،للملائكةوتأديئاله،وجبزا

!موهذا،الطيبمنالخبيثلتمييزسبئاكلهذلكوكان،إبليس

لادم.إسجادهمفي-تعالى-لعفحكمه

بعلمهالملائكةامتحنثم،علمهماادمعلملماسبحانهإنهثم

كودتعنلهمجوائاذلكطيفيكان؛ادمبهفأنبأهم،يعلموهفلم

ويسفكفيهايفسدفإنه،الارضفيجعلهفيفائدةلاالخليفةهذا

ظنهم.فيكانماخلافوعلمهفضلهمنفأراهمالدماء،

...المؤمنين"ولذريف:قولهمن()1

.!(!عوره:()ع(2)

.""يعلم:()ع)3(

)ق(.منساقطهناإلى"
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افصل
،ادمشأنفياللها()ق/366عدوإبليسمناظرةذكرفي

فسادهاوبيان،لهالسجودامنوإبائه

امتناعأنفيهاوأخبر،كتابهفي)1(ذكرهاتعالىاللهكرروقد

تلكاذكروإنصاإباء،ومجردوكفزا،منهكبراكاناالسجودمنإبليس

وإلالكفر،ووالإباءالاسخكبارمعصيتهفسبب!إلاتعنخا،الشبهة

ابوجإ.الحكمةيناقضمالادمبالسجودامرهفيفليس

آدموأصلالنار،وعخصرهأصلهان:وهيالداحضةشبهئهواما

علىرتبثمادم،منخيرأنهذلكعلىورتب،التزابوعخصره

منه؛وخيرفوقههولمنالخضوعمنهيحسنلاأنهالمقذمتينهاتين

:عديدةوجوهمنباطلةفهي

باطلة،كاذبةدعوىادممنخيزاكونهدعواهأنأحدها)2(:

باطل،استدلال،طينمنوادمنارمنامخلوفابكونيعليهاواستدلاله

النار،منخيرالتراببل،والترابالظينمناخيراالناروليست

:وجوهمنعنصزاوافضل

بخلاف،بهتعلقتما!إتلافالفساداطبعهاالخارأنأحدها:

.التراب

."...فيتعالىاللهذكرها)وقد:)ق((1)

الوجوهبحعدادالكلامعليهطالفلعله،الوجههذأكيرالحؤلفيذكرلم)2(

فيالوجوههذهبعضوانظربمها،يذكرفلم،الوجههذاتحتالمخدرجة

.(4001-2001)3/:الصرسلة"الصواعقلا
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الرزانةطبغهوالتراب،والطيشوالحدةالخفةطبعهاأن:المافي

والثباث.والسكون

واقواتهم،الحيوانارزاقومنهفيهيتكونالترابأن:الثالث

يتكونلاوالنار،ومساكنهممعايشهموالات،وزينتهمالعبادولباس

ذلك.منشيءفيها

عنهيسخنيلاللحيوانضروريالترابب()ظ/254أن:الرابع

الحيواذعنهايسخغنيوالنار)1(،ومنهفيهيتكونماعنولا،البتة

تدعوهفلالشهور،1والأيامالانسانعنهايسخغنيوقدمطلفا،البهيم

الإنسانانتفاعإلى)2(بالترابكلهالحيوانانتفاعفأين،الضرورةإليها

!الأحيانبعضفيبالنار

اضحافاضعافاخرجهالقوتفيهوضعإذالترابان:الخامس

ولومضاعفا،فيهتستودعهماإليكيؤديبركففمن،فيهوضعما

تذر.ولمتبقولم،وأكلتهلخانتكالناراستودعته

تقوممحلإلىمفتقرةهييلبنفسها،تقوملاالناران:لسادس1

منها.اكملفالترابحاملإلىيفتقرلاوالترابلها،حاملايكونبه

إليها،فقربالئرابوليس،الترابإلىمفتقرةالناران:السابع

والترابمنمكونا)3"الايكونلاالناربهتقومالذيالمحلفإدن

عنها.الغنيئوهو،الترابإلىالفقيرةفهي،فيه

،1(

)2(

)3(

إ.وفيه"صه)ع(:

"من".)ق(:

م!كلونا".9:وظ()ق
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ضعيف،وهوالنار،منالمارج)1"هيالإبليحيهالمادةان:الثامن

علىاالهوىغلبولهذا،مالكيفمامعهفيسميل،الهوىبهيتلاعحث

ب()ق/366،الترابالادميةالمادةكانتولماوقهررو،فأسرهمنهالمخلوق

ورحع،واسرههواهقهر،ذهباينماالهوىمعيذهمثلاقويوهو

عارضاالآدميهلمادةمعالذيالهوىفكان،واصطفاهفاجتباهربهإلى

وكان،إليهفعادلهاصلياوالررانةالثباتوكان،فزالالزوالسريع

وعنصوه:اصلهإلىالابوينمنكلفرجع،ذلكمنبالعكسإبلححر

.الرديءاصلهإلىواللعين،الشريفالطيباصلهإلى،ادم

فالشر،والمتاعالمنفعةبعضبهاحصلاوإنالناران.التاسع

والحابسالقاسرولولاوحبسها،قسرهاإلاعنهيصدهالافيهاكام!

كامنوالبركةوالبرفالخيروالتراب،والنسلالحرثلأفسدتلها

منأحاهمافاين،وثمرتهوخيرهبركظظهرتوقلباثيركلما،فجه

.الاخر؟!

عنواخبر،كتابهفيالأرضذكراكئرتعالىاللهأذالعاذر.

وكفاتاوقرارا،وبساطاوفراشا،مهاداجعلهاوانهوخلقها،منافعها

ااياتها،فيوالنظرفيهاالتمكرإلىعبادهودعا،والأمواتللأحياء

والتخويفالعقوبةمعرضفيإلأالناريذكراولمفيها،اودعماوعجاثب

للمفوين،وماعتذكرةبأنهافيهذكرهاموضعيناوموضغاإلا،والعذاب

النازلونالمقوونوهم،الإن!حانافرادلبعضوصاع،الآخرةنجارتذكرة

فيتمتعيالنارالمسافىقىلهاإذاالخاليةالارض!وهي)2(عبالقو

"اللساذإ:ال!دلد.اللهبذاتالساطعةالشعلة:هووالمارج،"االخارج11:ليق(1(لد

3،.كالأ)2/

21(.1-؟1؟/)15:"اللساذ".والقصوبالمد2(لد
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.؟!القرانفيالأرضاوصافمنهذافأين،منزله

موضعكيرفيبالبركةالأرض!وصفتعالىاللهان:عثترالحادى

>آينكم!تفقالعموفا،فيهاباركانهواخبرخصوضا،كخابهمن

يىجعلا-؟لعفينربلكذألداصأله"ؤوتخعثونالؤمتنقآلارضىضلىبالذ!لتكفروق

جص!3للسإفيسواءايامأفلعةفىأقوتهافيهاوقدلصفجهاوبركك!قهامنروسىفيها

حمامة.بركةفهذه01[-9:]فصلت

ألأرضإليولوطاونجيته>:فكقولمهببعضهاالخاصة[لبركةواما

وبتنئتشهموجعلنا>:وقوله71[،:]الانجياءا*1+<لتخمحصفيهابركناألى

الرجولسلتمن>:وقوله،[18:]سبأ<طهننمرىفتهابرئحناالتىألقرى

."[1:]ا!نجياء<ف!ابركأأئىألارضإدبامؤِتخرىعا!حفة

انهاالمشهوريلاصلأ،بركةفيهاجعلأنهيخبرفلمالنار؛واما

فيماالحباركنفسهفيالحباركفأينلها،ماحقة)1(للبركاتمذهبة

.وماحقها؟!البركةفزيلإلى،فيهوضع

نذكرالتنبيوتهمحلالارضجعلشعالىاللهادتعثتر:الثاني

لحراموبيتهعموفا،والاصالبالغدوفيهالهاويسيح،اسمهفيها

ا()ط/253خصوضا،للعالمينوهدئمماركاللناسقياماجعلهالذي

شرفاذلكلكفاهاالحرامبيتهإلاالأرضا()ق/367فييكنلمولو

النار.علىوفضلا

والحعادن،المنافعمنالأرضفياودعتعالىاللهان:عشرالثالث

الحيواناتوأصحناف،والأقوات،والحبوبوالثمرات،والعيونوالأنهار

)1()ظ(:"للبركة!.
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والصورالبهيهوالمراكب،والرياضوالجنانوالجبالوأمتعتها،

النا!،فيوجدتروضةفأي،مظشيئاالنارفييو!عمالم،البهـيجة

ثمرةاومطردنهيراوأأ"،فوارةعيننأوضورةاو،معدنأوجنيمااو

.وسترةلباساوحسنةزوج!او،لذيذة

)2(،الارض!يلماخادمةوضعتانهاالنارغايةأن:عشرالرابع

لهاتابعةفهيلها،المكملالاشياءلهذهالخادممحلمحلهاإنمافالناز

احتاجتوإذاقربها،عنوأبعدتهاطردتهاعنهااستغنتإذا،فقطخادمة

حوائجه.يقضيومنلخادمهالمخدومامحخدعاءمحخدعتها1إليها

رأى،بصيرتهوضعفنظرهلقصوراللعيناذعشر:الخامس

فركبالطينأنيعلمولمفاحتقره،بماءممترخاتراباالطينصورة

الذيابوالض،حيشيءكلمظالثهجعلالذيالماءأصلين)3(؟من

المنافعمنالطينمنيجيءوكمهذا،والنعمالمنافعخزانةجعله

لراىونهايتهمادتهإلى[لطينصورةنظرهتجاوزفلو،الأمتعةوأنواع

)،(.وافضلالنارمنخيرأنه

،1(

)2(

)3(

)4(

111.النسخفيمحررةكير

."الخار"اة)ع(

"أ!ل".وظ،:)ع

هىالوحوههذهمنعدذاهـأ،6"-01؟.)3/"الصواعق":فياليؤلفذكر

هى:وهذههنا،يذكرهالموج!م!مخ!اوجها،عشرأحد

01عليهعل!وإنويقهرها،ويجطلهاالارصورةيفسدالترابان-1

واقواتها،ارينتهاوتخرجب!اوتحمصفتقلهاالا!ضعلى4تنزالرحمةأن-2

فبجهابها،وئذهبوتمحوهاوتطفيهـا!أباهاالخارعلىوتخزلرثهـا،وتشكر

وإخاء.موالاةالرحمةوبينالأرضوبين،معاداةالرحمةولين

ولهذا،الربكبرياءذكرعندفمضمحلالتكب!ير،عندتطفأالخار3-ان
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النارمنافضلالترابانعلىتدلكالتيالوجوهاشقريت!اذا

سلملوثم،إشارةإليهاألضرنا!انحاجدا،كثيرةوجدتهامنهاوخيز

ناذلكمنيلزملم،الطينمنخيرالنارانالباطلالفرضبطريق

علىالقادرفإن،الطينمنالمخلوقمنخيرامنهاالصخلودايكون

الصادةمنخلقهروممنخيرهومنالحفضولةالصادةمنيخلقشيءكل

يتجاورلمفاللعين،المادةبنقصلاالنهايةبكمالوالاعتبار،الفاضلة

الخلقة،ونهايةالصورةكمالإلىمنهايعبرولم،المادةمحلنظره

إلىلهالنفوسواسحقذار)1(ونقصه،نطفةهوالذيالمهينلماءفأين

وخلفا.خلفاالمحاسنالتامهالانسانيةالصورةكحال

ومن،ترابمنوآدمنورمنالملائكة--تعالىاللهخلقوقد

.الترابمنأفضلالنوركانوإن،الملائكةمنخيرهو!نافىمذريه

نظرهوفساداللعينمناظرة!عفعلىيدلكمصا)2(وامثالهفهذا

حكمةفعارضلآدمخضوعهعليهتوجبكانتالحكحةوان،وإدراكه

وكلوعقلا،نصاباطلفقياشهالفاسد،ونظرهالباطلبرايهوامرهالله

واتباعه،خلفائهمنفهو،ورأيهبقياسهالأنبياءنصوصعارضمن

هذامنب()ق/367والعصمةالتوفيقونسالهرو،الخذلانمنباللهفنعوذ

الخلائقبذنوباللهيلقىولأن،منهبشرالعبذرميماالذيالبلا-

عارضوقدالله)3"يلقىانمنلهاسلمبهالإلصراكخلاماكلها

)2(

)3(

وتفرحبذلكتبتهجوالا!ض،يسمعهلاحتى،الاذانعدمخهاالحخلوقيهرب

القيامة.يوملصاجهبهوتشهد،به

."ومضغة9:والمطبوعات()ظ

.()قمن

لما."يلقاه:(وظ)ق
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جنسه.بخيورايبوأيهأنبيائهنصو!ى

حيثإلاوغضبهسخطهعلجهواحل،ولعخهإبليساللهطردوهل

شبهةانيحلموادلهعلحه؟!قدمهثموالقباسبالرايالنصعارض

الحعارضبنشبهمنكتيهرمناقوىباطلةداحضةكويهامعادلهعدو

وعقولهم!يارائهمالأنبياءلنصوص

!اناوليحذر،مؤةبعدمؤةالقصةلهذهاللهتكريرسريشدبرفالعالم

عدواقسمفقديشعر،لاوهووالقياسلرايهذامننصبحالهيكوذ

تعالىوصدق،منهمالمخلصي!الااجمعينادمابنيليغوينانهالله

والمخلصون،عليهملهسبيللاالفخلصينانواخبر،عليهمظنه

والحتابعة،للهوالطاعةوالإجلالوالمحبة[لعبادةاخلصوالذينطم

اويجرد،سواهماعبادةعنالدهعادةفيجردالأنبياء،لنصوصوالانقياد

فليزذ،غيرهمتابعةدوذلقولهخالفهماوتوكب،أظ/255رسولهمتابعة

ادله،على)2"القدوميوميوزنانقبلالميزأنبهذانفسهأأ"العاقل

تعالى0باللهإلأدوةولاحولولا،اليهلانوعليه،السمستعاذوالله

فصل

فل!دودصأياماالأفاوتمشالنوقالوا>:تعالىقولهاذلك)3(و!ن!

،81[:]البفر!تعسلمولف(،ماللهعللمولونائمعهد""دلاآتحلف!لنعفدأاللهعندتمتخذأ

امرين،بينالمطالبةلهذهوترديا،بتصحئدعواهملهممطالبةفهذأ

الآخر.ثبوتفلزماحدهحا،بطلانلعينوقدمنهما،واحدمنلابذ

)1(

)1(

،3(

01يؤذ!"فالعاقل:)ق،

01ثا"القيامة:(وق)ع

0134،.)4/بداهماإلىالإشارة
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غجبعنخبر(أهمامامدودصألناهـإ،تحسنالن>؟قولهمفان

كاذئا،فيكونعلمبلااللهعلىقولأيكونانفإما،بالوحيإلأيغلملا

وهذاالحخبر،إلىعهدهوعهداللهمنوحيإلىمسحذايكونانوإما

تحالى.اللهعلىكاذبقائلهكاذباخبرايكونانفتعين،قطعامنخف

فصل

دماءكختسفكونلاميثقكمأخذنا>!إذ:تعالىقولهذلكوم!،

هؤلآءأنتمثم8*ا؟!رتشهدوننمووأق!ذضمثمدببركتممنأنفسكمتخرصنولا

بافيصمعليهمقظهوولتيرهغمنمنكمفريعاوتخيجولتأنفمسكختقتثوت

إخراجهغعيكئممحرموهوتفدوهمأسرييآنوكخوإدوألعدوق

.85[-8؟:]البقرة(..!ببععى!تتهؤوبرآلكعبببعضأفشومنوق

اخذقدكانفإنه،الكحاباهلىعلىبهااحتجاللهمنحجةفهذه

وأن،ديارهعنيجليهولابعضا،بعضهميقتللااذالحيخاقعليهم

خالفواعهوبللاثفهذهالأسر،م!بعضابعضهما()ق/368يفدي

منواخرجهبعضا،بعضهمفقتل،بالثالثواخذوا،عهدينمنها

فاديتمقدكنتمفان،بذلكامرهماللهلان؛أسراهمفادواثم،دياره

واخرجتموهمبعضحا،بعضكمقتلغفلم،بفدائهمامركماللهلأنسارى1.4

يوجبالكابببعضوالأخذذلك؟!عننهاكمقدوالله،ديارهممن

ببعض؟وتؤ!ونالكتابببعضىقكفرونفكيف،بجميعهالاخذعليكم

القئمةويومدذيخالجةةفيألاخزىمنحمذادديقعلمنجزآءفما>

.إ<فياشلغح!وقعضايقفلأللهومااتتذاثاأشذإلمأوقلرد

فضر

بمالا!و!+أنفسكم!سوكأفكلماجأءكم>:تعالىقولهذلكومن:ا؟
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االذيهوفهذا87[:]البقرة<!؟قيطئعئلوتوفريقاففريقاكذبغأشتئهبزضم

ا:لصاحبهاحدهمف!قول"،والتحكم"التشهيوالفقهاء:النطارتسفيه

فإن،الباطلوالتحكمالتشهيسوىادعيتماعلىلكحجةلا

تهواهلماموافقاالقولكانوان.ورددتهدفعتهتشتهيهلاماجاءك

وآخترته)1(قبلتهتريذهماموافقةآوتعظمهامنتقليدمنإماوتشحهيه

ا.هواكوافقماوتقبلهواكخالفمافترد

عنهماأ2"لهجوابلا،للخصممفحصانقبلهوالذيالاحتجاجوهذا

بعضاوالتزام،يجحيعهالاخذيوجبالكتابببعضا،خذفإذ،البتة

تابعةاالشرائعتكوناذيجوزولااجميعها،التزاميوجبشرائعه

مااالطباعفيلكانوالشهوةللهوىنابغاالشرع1كاذلواذ،للشهوات

ألحقأتبعولو>:لهشرغاوهواهاحدكلسهو"اوكانت،عنهيخني

.71[:]المؤمنوكفمهف(!منلا!ض!االسمؤلتلفسدتهمهوأء

فصل

لحاا!صد!ادلهعندمنهمكئنب>!لضاجا:تعالى1قولهذلكومنير

عرفواقاهممجآفلماكفروالذينكليمتقفتحوتقتل!نو!نوامعهم

.98[:]الجقرةأدنج<لبهفريهتعلىلثهفلعنةبف!فرو

كانواانهمفإ،غ!ي!بمحمدتكذيبهمفياليهوداعلىاخرىحجهفهذه

ويستنصوون،الجاهليةفيالعربمنجيرانهمأ(!ظ/256يحاربوذ

النيياظهرفلماوينصروذ،لهمفيفتح،اظهورهقبل!ي!بالنبيعليهم

لامحانبوتهوجحدبهفاستفتاحهم،انبولهوجحدوا،بهكفروا!ي!

.(""وأجزته:والمطجوعاتأظ((11

علحهحا"."له)ظ(:"لهحاعنه"،)ق(:21(
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محالأ،نبوتهجحدكاننبيلانه،بهاسخفتاحهمكانفإن،يجتمعان

باطلا،بهاستفتاحهمكانحفا-يزعمون-كمانبوتهجحدكانوان

-يقولون-كمانبوتهكان!إن،حقفثبولهحفايهاسخفتاحهمكانفإن

لاعدائهجوابلامماوهذا،باطلبهفاستفتاحكمب()ق/368باطلا

:عديدةصوبىعلىتقريرهاويمكن،البتةعنه

به،باستفتاحكمظهورهقبلنجبوبهاقررتمقد:يقالانمنها:

ظهوره.بعدبهاالاقرارعليكم!عين

بنبويههمنكمإقراروذلك،بهتسحفتحونكنتم:يمالان:الثانية

شاهدتموهفلما،بطهورهالعلممنعندكمماإلى1استناد،ظهورهقبل

أولى،يكونحينئدبهفالتصدقي،بالرؤيةمعايناالمعلوموصار

تكمل،لمكيئاكانتحينبهوآمنتم،المعرفةكمالعندبهفكفرتم

فأي،وجودهتحقوعندبهوكفرتم،وجودهتقديرعلىبهفامنتم

.هذا؟!منابلغوعنادتناقضي

ووجودبه،لاستفتاحكملازمبهإيمانكم:يقالان.الثالثة

!محاللارمهبدونالملزوم

عنلااودليلعنكانهلبه)1"استفتاحكم:يقالان:الرابعة

الدليل،طردفيجبوحينئذ،دليلعنكانيقولوا:انفلابد؟دليل

ويجحد،موضعفيبموجبهيقالانفأماوجد،حيثبموجبهوالقول

.اإالباطلأبظلفمن،منهاقوىموضعفيموجبه

الذيللنبيتصديفابهالاسخفتاحكانإن:يقالان؟الخامسة

)ق(.منساقطهناإلى"...الملزوم"ووجود:قولهمن)1(
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تصديفامتعينبهقالايمان!صدقهعلىالبراهنوقامت،بظهو!هاخبر

للنبيتكذيئاظهورهقبلبهالإيمانترككانوانايضا،الأولللنجي

بهكفركمفيفانتمتكذيئا،اشدظهورهبعدابهالايمانفترك،الأول

.الوجوهاحسنمنوهذا،والحانيالاولللنجيمكذبون

يدعلىظهرلماحفابهالاستفتاجكانإن.يقالان:السادسة

؛اقوىيكونظهورهعندبهفالايحان،المعجزاتمنبهالمبشرالنبيئ

إلىلصدقهتسخلزموهي،يدهعلىظهرتالتيالمعجزاتلانضحام

الصددااادلةفقويت،بهالمبشرالنبييدعلىظهرتالتيالحعجزات

برأهينه.وتضافرلت

فيخطأكمإماولايد!لارمالأمريناحذ:يقالان:السابعة

يمكنالافإنهمابه،وتكذيبكمكفركمفيوامابه،استفتاحكم

بهاستفتاحكملكنصوابا،الاخركاذخطاكانفأيهمااجحصاعهما،

يكوذانفتعين،حقإلىمسخنافهو،الأولبالنبيالإيمانإلىمسخنا

الحقهوبهالتكذيبإن:يقالانيمكنولا،الجاطلهوبهكفرهم

بصد!هاقررتممنتكذيبيستلؤملانهاطلأ،باكانبهوالاستفتاج

ولابد.

التصديقلوازممنظهور!قبلبهالتصديق:يقالاذ:الثامنة

ظهورهبعدبهفالتصديقكفر،حينئدبهوالتكذيحب،الأولبالنبي

للكفرمستلزفاظهورهقبلبهالتكذيبكانوانا(ليق/936،كذلك

بهاالتكذيبيجتحعفلااستلزافا،اشدظهورهبعدفهو،الأولبالنمي

ظهورهقبلاما؟بعدهولاظهورهقبللاأبلاالاولبالخبيوالإيمان

واقوىاظهرحينئذصدقهدلالةفلأنظهورهبعدواما،فباعترافكم

بيانه.تقدمكما

1564



وتكذيبة،بنبولهر!افراتصديقبهالاستفتاح:يقالان:التاسعة

الواحد،الرجلبرسالةوالتصديقوالايماذبها،وكفوجحاب()ظ/256

الامرين:احديستلؤمفإنهولابد،للكفرمستلزميهاوالجحدوالتكذيمث

وايهما،لبيهومننبوةجحدواما،بنبيليسمنينبوةالتصديقإما

علدله>فلسنهولأبد،بالكفرأنفسكمعلىاقر!تموقدكفر،فهوكان

.(م*!و*آلبهفرجمت

والحؤاخذةالحقدماتاستسلافبطريقةالاستدلالتقرير:العاشرة

بلى،:فيقولونبه؟تسخفتحونكنتمالسغ:لهمفيقال؛بالاعتراف

بذلك،الاعترافمنفلابلبه؟إيمانبهالاستفتاحاليس:فيقال

علجكمموجباوجودهقبلبهتؤمنونكنتممنظهورافلجس:فيقال

الصريح.العناداو)1"الاعترافمنفلابلبه؟الإيمان

قالوا:آنسوى،اللةاعتراض!الوجوههذهعلىاللهلاعداءوليس

وهذا،بهنستفتحكنابالذيالموجودهذاليسولكن؟حقكلاهذا

ماطابقتفيهالتيوالعلاماتالصفاتفانوالعتاد،البهتاعطممن

يكونإنماهو،يكونانفإنكا!،لعلمهالمعلوممطابقةعندهمكان

تعالى:قالولهذا،يعرفهوالقلب،باللسانله!إنكازاللحقجحدا

.98[-]البقرةلبهف!ت<علىاللهيأءفطعنةقرو!ماعوفوهمقلحامجا>

>ولضاجاءهثم:تعالىقولهكلهاوالتقريراتالوجوههذهعنفأغنى

كفرو(لذينكلدسفتحوتقبلصن!كانوأمعهملمحامصدقدفهغدمنبهت

98[،:]الجقرةئبهفرممت<علىالئهبه-فلعنهماعوقوأ!فروهمفلضامجا

قالباىوفيالمتعذدة،الضورفيإبرارهايمكنالحقوالمادة

)ظ(.منسافطهناإلى."..فيقال،"بذلك:قولهم!11(
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براهينموادشانوهذا،صحيحةظهرتابررتوصورةأفركت

لمحالحمد،واليانالصحةكايةفيظهرتابرزتهاصور!ايفيالقران

المؤمنين.عبادهعلىبالهدىالحانلثه

اأفصل

ألئهاعندمىر!ىلمهمولماجد>:الآيةهذهفيتعالىقولهوتأمل

علىعظيضابرهاناتحتهتجدكيف1؟1[،:]البقرة<لمحامعهمصدق

بهاجاءمايطابقبماالثانيب()ق/936الرسولمجيءوهو،صذقه

لهوإقرارهما،اعدائهوشهادة،زمانهحاتباعدمعويصدقه،الأولالرسول

لاانهيعلمونباشباءيمتحخونهكانواولهذابشبر،منيتلقهلمبانه

احدعنيأخذلمأنهيعلمونوهم،عنهاخذمناونميإلابهائخجر

!ولعارضوه،عليهالطعنإلىالسبيلاعداؤهلوجدذلككانولو،البتة

بشراعنمأخوذابهجاءماكاذلوانالممكنمنإذ؟بهجاءمابحثل

به.جاءمافيعارضوانظيرهعناوملك)1(عنهميأخذواأن

منا،الأولالرسولبهاخبرلمابهجاءمامطابقةانوالمقصود

قاطعادليل،عنهاخذممنولا4منهتلقتشاعيراولاولامواطأةغير

مغا.الرسولينصدقعلى

انهابهيقطعبمافيهافيخبر،بشهادةرجليشهدانهذا:ونظير

بلادمناخرفيجيء،شبهةإليهيتطرقلاصدفاسهادتهفيصادق

الشهادةتلكبنظجرفيخبو،معهيتواطأولم،بالاوليجتمعلماخركلما

به،اجحمعاحدعنتلقاهاولا،بهيجتمعلمبأنهالقظعمعسواء،

يقطعيأدلةا!رنإذافكيفالإخبار،تجردإذاصد!ةفييكفيفهذا

.،"ذلك:(وظقلي(1)
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فيفميكفيإ؟الاؤلبخبراقترنتالتيالأدلةمناعظمصاددبأنهبها

بهبشرإذافكيف،الاوللخبرخبرهمطابقةالثانيبصدقالعلم

نظيرصدقهعلصالداثةالبراهينمنبالثانياقترنإذافكيفالاؤل؟ا

.منها؟اواقوىبالاولاقترنما

فصل

قالواللهنزلءامن!أبمتالهمقيل!اذا>:تعال!قولهذلكومننر

فلمقلمعهغتمامعدصقاالحىورا"بىهوبحاويئهفرونعلتناأنزلبمانؤمر

.[19:لبقرة]1ؤ<؟آ!ففئمنب%أنكنخمقبلمنأدلهنبياأتقئلوق

لهم:قاللحااليهودوبينغ!جالرشولبينمناظرةحكايةهذه

علثنا(،أنزلبضآتؤمن>:قالوابانفأجابوه<،أللهأتزلبصاءأمنو>

فطهوت،غيرهدونعلينابالعنزلنؤمنان:الئخصيصبهذاومرادهم

تعال!:قولهعليهمادل؟وجهينمنهذابقولهمالحجةعليهم

الاية.اخرإل!(...الحىوهوبماو!آ"ويكفرون>

وجبفقد،حقلانه)أ"عليكمانزلبماامنتمقدكنتمإن:قال

لحامصذقحقلأنهمححابهجاءبماأ(2)ظ/!هتومنواانعليكم

فلزمكم،كانمنومعكان،اينبهالايمانالحقوخكئم،معكم

الضراح.الكفراوجميعابالحقينالإيمان

جذا،بديحةنكتة<الحىوهوبماودآءهويكفرون>:قولهوفي

بماإيمانهميكنلم،حقوهوأق/0137(بهكفروالحاانهم:وهي

عليهم،نزلفيماالحقيتبعوالمفإذا،حقأنهلأجل،عليهمأنزل

)ظ(.منساقطهناإلىدا...تعالى"قوله"قولهمن)1(
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الأجلى)1"عليهمبالمنزلآمنوالولانهمع!يه!،مححدبهجاءفيحاولا

ففيالإيماذ،منحقهالحقواعطوا،الثانيابالحقلامنواحقانه

بالثافي،ولاالأولبالحقئؤمنوالمبأنهمعليهمالش!ادةهذهضمن

لبعضه،وكفرببعضهفامنالحقفرقمامنكلفيالحكموهكذا)2(

وكفرببعفالأنجياءامنوكمنببعف،وكفرببعفالكتابامنكمن

بالجميع.يؤمنحتىبه)7"آمنبماإيمانهينفعهلمببعف،

ويقبلواخبارها،الصفاتآياتيرذمنتفريق!التفريقهذاونظير

الرسالةببعض!امنلأنهينفعهلاذلكفإذوالنواهى،لأوامرايات

ببعفالأفبباءكفرلحنعرضشاالتيلشبهةكانتفإذببعض!،وكفر

الغبيئبهجاءمابعضردلحنعرضتالتيفالشبهة%له،نافعيماغجر

كذبمنفشبهةله،عذزاهذهكانتوإذ،نافعةتكوذلااذاولى

بجميعيؤمنحتىمؤمنايكونلاأنهافكحامخلها،الأنبباءبعض

فكذلكبجحيعهم،كفركمنفهوالافبياءمنبنبيكفرومنالأنبياء،

ببعضهامنفإذا،الزسولبهجاءمابجميعيؤمنحتىمؤمنايكوذلا

كله.بهكفركمنفهو،بعضهو!د

طوائفهم،اختلافعلىالنالسبهواعتبزالموضعهذافتامل

ولااحؤلولاالإيماذ،منبريغلايصاذيدعيمناكثرانلكيتبين

بالله.إلاقؤة

ذإقتل!نإتلهأنبياتفدؤلطفلم>:قوئهالنقضامن:النانيالوجه

)1(

)؟طأ

)3(

)ع(.لضستفى

"وهذا،.:(وظ)ق

.لبه"كفر:وظ()ع
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تؤمخوذأنكمرسمتمإنانكمالنقف:ووجه931(،اإفومانببركنخم

قبل؟منقتلتموهمفلم،فيكمبعثواالذينوبالأنبياءإليكمأنزلبما

إليكمانزلبماآمنتمفلا،وتصديقهمبهمالايمان)1(إليكمانزلفيماو

لمبأنا.الجوابمنهمتوقعكأنهثمغ!.محمدعلىأنزلابماولا

الجوابهذاتقديرعلى-فأجيبوا،بهنكذلثولم،نبوتهثبختمننقخل

فيمعهريبلاوما،بالبيناتجاءكمقدموسىبان-منهمالباطل

.!وس-ص
به،وكفرتمباللهواشركتمعنكمغيبتهبعدالعجلعبدتمتم،نجوتهصحه

!ولقد>:فقال،صدقهعلىالبراهينوقياممولصعىمونبوةعلحتموقد

9*<،صطموتوأنتمءبعدمناتجلاتخذتمثتمبالينف!موسجاء!م

لخصومهم.الانبياءوماظراتوالبراهينالحججتكوذفهكذا،29[:]البقرة

الدا!لمكاشتإن>قل:تعالىقولهذلكومنب(3لا0)ق/قي

<أش!نخَصددينإنئصوتفتصنوأالناسدونمنلصحةظأدلهعندلأخقا

خالصةالاخرةالدا!ولنااللهاجاءتحن:يقولوناكانه؟9[،:البفرة1

منيخرجثم،مدةالعجلعبدمنمنايعذبوإنما،الئاسدونمن

ذإ:قولهمعنوتعالىتجاركفأجايهم،لهعبادتهممدةوذلكالخار،

يكونأنبينالامروتقسيم،بالمطالبةمعدودةايافاإلأتمسهملنالنار

لأبما)2"عليهقالوهقديكونوااذويين،إليهمعهدهعهاادلهعندلهم

تمدم.وقد،الئانيفتعينالعهد،ادعاءإلىلهمسبيلولا،يعلصون

>فتمئوا:بقولهلهمالأخرةخلوصدعواهمعناجابهمثم

حبيبه،لقاءيكركللاالحبيبلأنا<؛أأ)4!أ!نخَصدقيننائمؤت

)1(

)2(

...الذين"وبالأنبه!اء:قوئهمن

"ما".:)ع(

)ع(.م!ساقطهاإلى"
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مختصةومئوبفكرامتهنعلمإذالاسيما4ابيهالقاءيكرهلاوالابن

يحبلمب(1)ظ/!!2فحيث،وابيهحبيبهلقاكاإليهشيءاحثبل،به

.دعواهفيمبطل،قولهقيكاذل!فهو،يححنهولمذلك

أبنونخن>:قولهمعليهمردا)المائدة(سورةفيقولطهذاونظير

لاالأبان.يعني18[ة]المائدة(بدنولبهميعذثبهمفلمقلوأحئئوهدئه

حبيبه.يعذبلالحبيح!و،ابنهيعذب

بسؤالنقزرهاونحنلها،ينتبهمنقلجدالطيفةنكتةوههنا

وجوالبه

قدوالحبحب،اذنبإذاولده!لودبقدالأبأنمعلوم:قيلىفإن

.يكرهمابعضمخهراىإذاحبيبهيهجر

بذلؤلبهم(يعذثبهمفلمقل>:قولهالسائلايهاتأملتلو:قيل

التعذيبفإذ،والتأديبالهجرانوبينالتعذيبهذاابينالفرقلعلمت

كمادائمةالمحتةكانتفلو4للمحبةالمنافيالغضبثمرةبالذنب

قردةلمسخمن،[لعذابعليهايستوجبونذانوباهناكيكنلمزعموا

ويخزبون،ويس!بطونهميستبيحونهمعليهماعدائهموتسلطوخنازير،

الابولايحبيبههذايفعللافالمحب،ذراريهمويس!ون4مخعبداتهم

ا.باييه

امهاإجرافرطبعدإلابأمةهذايفعللالرحيمالرحمنانوععلو!

كونهمينافيوذلك،وعبادتهطاعتهعنواستكبارها،اللهعلىوعتوها

ذلك،لهماوجبماوسخطهغضبهمنارتكحواالمااحبوهفلو،احبابه

ا()ق/1!3والتعذيبنىفالتأديب،يعذبهمولملأدبهماحبهمولو

والتعذيب،والإصلاحوالرحمةالتهذيببهيرادوالتأديبتى،
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لون.وهذالونفهذا،القبائحعلىوالجزاءللعقوبة

مقامفيانهوهيع!ح!للنبيباهر!معجزةالمناظرةهذهضمنوفي

وتكذيبه،عداهـتهعلىالثاساحرصهمالذينالخصوممعالمناظرة

منعلمواولوابدا،الموتيتمنوالنانهمجزماخبرايخبرهموهو

وغلبواذلوابل،عليهالردإلىطريقالوجدوايتمنونهانهمنفوسهم

لهمبمامعرفتهمالموتتمنيمنمنعهموإنما،قولهصحةوعلحوا

لهموقتلهمبالأنبباء،بكفرهم،الأليموالعذابالخزيمنالدهعثد

.!الدهلرسولوعداوتهم

فنحنفقالوا:كاذبينكانوا!انال!منياظهروافهلا:قيلفإن

؟.نتمناه

تمنجهع!حبساللهالنةوهي،اخرىمعجزأيضاوهذا:قيل

تصديقاالسنخهمبهتنطقولمقلوبهمتردهفلموالسنحهم،قلوبهم

10(أبديتضئوك>:لقوله

أوهوداكانمنالاألجئهيدخللنوقالو>:تعالىقولهذلكومن-.ت

(اص.أسدنثبثتإنبزهتثمهانو(قلأمابنمتالثلضرئ

يدخللنانه،الطاثفتينم!واحدةكلمندعوىهذهأ[،أأ:]الجقرة

هودا)1"،كانمنإلايدخل!الااليهودتفقالتمنها،كانمنإلاالجنة

ابلعالكلامفاختصرنصرانئا،كانمنإلايدخلهالا:النصارىوقالت

تعالىاللهفطالبهم،المعنىووضوحاللبسأمنمع؟واوجزهاخخصالي

إنبزهخضهاتوقل>:فقال،الدعوىهذهصحةعلىبالبرهالن

المطالبة"سؤال؟المسمىهووهذا(،إسأ*صدقيهتثبنضم

.(1ئادي!وا1:(ق)(1)
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كنتإنبرهانكهات:لهيقالدليلبلاادعوىاذعىفمن،"بالدليل

الدليلالنافييلؤم:يقولمنالايةيهذهويحخ!،ادعيتفيماصادقا

مذاهب.ثلاثذلكفيوحكوا،المتبتيلؤمكما

بالايةواستدلالهم،العقلئاتدونالشرعياتفييلزمهثالثها:

المجزد،النفيبدليليطالجهملمتعالىاللهلان؛يصحلاأ()ظ/258

لمغيرهموأن،الجنةدخولهمإلباتمضمونهادعوىادعوابل

النفيمنالمركبةالدعوىهذهعلىالدالبالدليلفطولبوايدخلها)1(،

وإنما،الانباتفاقالدليليلزمهالدعوىهذهوصاحب،والاثبات

المجرد.لخفيفيالحف

ابمااإ،أفا،قمسنالنوقالوا>:تعالىبقولههؤلاءاستدلولو

والاثبات،للنفيمتضمناكويهمع،اقربلكاذ08[؛:]البقرة(صدودص

:الكلامومقصوس.النفيب(371)ق/إلىتوجهتاإنمافيهالدعوىلكن

للكبالتعذيباعترافهمعليهمينكرفلم،الايامإتلكبعدنعذبلاإنا

فلذلك،محفقنفيوذلكبعدها،ئعذبونلاانهمهمدعوبل،الايام

الاية.هذهمنقرل!بهاالاستدلالإذ:قلنا

:نوعانالنفيان-:دليلعليههلالنافىمسألةفى-فالتحقيقوبعد،

الدليل،فيهالنافييلزمفهذا،المخفيضدلإثباتمستلزم:نوع

ثبوتيستلزمنفيهالأنلمحطغا؛بالدليليطالبفإنه،الإباحةنفىكمن

بالنارالتعذيبنفيوكذلك،دليلمنلهولابذاضدادها،منضذ

لهولابد،بالخعيموالفوزالجنةدخولايستلزم،الحعدودةالايامبعد

دليل.من

اإ.لايدخلوها)ف(:)1(

1572



العقود،منعقد!حةكضفيئبوتا،يستلؤملانفي:الحانيالنوع

الأشياءمذ)أ"ماشيءإمكانونفي،الشرعياتفيعبادةاوشرطاو

نفىوإن،دليليلزمهلمبهالعلمنمىإنفالنافي،العقلياتفي

دليل.منلهفلابذالامرنفسفيمنتفأنهوادعىنفسهالمعلوم

ما!لإبلسئحنبماااغرالهدولاوقالو>:تعالىقولهذلكومن-!

فإنصاات!صاقضىذأولأقضطواالئمحوتبديملأشأ*!اقلنولنلهكلصلأر!واالسمفىت

دعواهمسبحائهعليهمفرد،أ[!أ-116ت]البقرة(3(آ،؟فيكونكنلهيقول

استحالةعلىحجحاربعذكرلمعنه،نفسهونزهالولد،اتخاذله

الولد.اتخاذه

ناينافيوهذا،لهملكاوالارضالسفواتفيماكوناحدها:

يكونفلا،وشريكهالوالدبعض!الولدلأن!لهولدفيهمايكون

العبحد،منعبد،مربوبمملوابالمخلوقلأن؟لهمملوكالهمخلوقا

بعضهومملوكهومخلوقهتعالىعبدهيكونفكيف،الأبنظيروالابن

الباطل.ابطلمنفهذا؟!ونظيره

فهذا(،أشقلحولن>ع!ئه:بقولهالحخةهذهمضمونواكد

ولاشريأفجهمليص،مربوبونمملوكونوانهم،لهلعبوديتهمتقريز

بهالمشركفإن،بهالإشراكاعظممندلهالولدفإثباتولد،ولانظير

المشركونكاذكما،مملوكهبأنهاعترافهمعمخلوقاتهمنشريكالهجعل

إلالك،شريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:تلبيتهمفييقولون

بهاشركوامنيجعلونفكانواملك"،وماتملكهلك،هوشريأ

وجز!ثظيرهوشريكالهجعلواوالنصارىمخلوفا،عبذالهمملوكا

من".لاشيء.وظ(!ق!أ(
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تعالى:فقال،اللهبناتالملائكةالحشركينابعضجعلكما،اجزائهمن

1أ(فيآهبينلكفورأل!!مف)نجزءأءعبادهمنلهو)أ"وجعلوا>(372)ق/

مربوبوذلمحانتونعبيدوالأرضالسمواتفيماإلهكانفاذا[أ5:]الزخصف

فيماللهبأذاقرمنوكلسريأمنهملهاذايكوناستحال،مملوكون

يحتحولهذاولابد،بالتوحيدلهيقرانلزما؛الارضفيوماالسموات

ومنآلأرضلصنقل>:كقوله،بذلكبإقرارهمالحشركينعلىسبحانه

-84:]المؤمون<تدبهرونافلافلدلهلونسيقود*)ط!غتوتغموتإذفيهآ

موضعه.فيلهذابيانمزيدتعالىاللهشاءإنوسيأتي85[

!11[،:]البقرة<والأذض-المحسن>بدج:قوله؟الثانيةالحجة

فيقالولهذا،إليهالولدنسبةاستحالةعلىالحججابلغمنوهذه

[هـأ1:]الأنعامولا!و(لهيكونو]،رض!أثتلسموتبدج>:)الأنعام(سو!ة

هذهتقريوووجهولا؟!والارضالسمواتلبديعيكونأينمن:اي

واياتهما-عظمهما-معوالأرض!السمواتأخترعمناذ:الحجة

دونهما،هومااختراععلىقادرفهوب(،)ظ/258وابتدعهماوفطرهما

عنالشخصالحعين)2(هذايخرجوذفكيف،لبتهإليهمالهنسبةولا

بديمتعالىانهمعوخزءا؟!وشريكانطيراويجعلونه،وإبداعهقدرنله

نايعجزهفكيف،وبارؤهومخترعهوفاطز؟والسفليالعلوفيالعالم

قداكانفإذاولدو؟!إنهيقولوا:حتىابغيرمنالشخصهذايوجد

العبدهذاإبداععنويمنعهيحجزهفضا،وسفليهعلويهالعالمابدع

ص5)3(

لسفلي؟!والعلويالعالمبهاحلقالتيبالقدرةوخلقهوتكوينه

)2(

)3(

)ع(.منساقطهاإلى.".!وانظ!ر.،شريكا:قولهمن

.(أقمنوصقطت،ا"!بالعين:()ع

العبد".هذاوئكوينهإبدأعها"عن:أق(
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.عدهولابهامنولا،تعالىالرلتعرففمادلهالولدنبفحن

إليه.الولدنسبةاستحالةعلىالحججأبلغمنالحجةهذهانفظهر

كانإذا:يقالانوهواخر،بوجهالاستدلالتقزرانششاوإن

والخلقبالاختراعهيإنماإليهفيهماوماوالأرضالسمواتنسحة

يصخفكيفالوجود،إلى)1(العدممنوأبدعهذلكانشا،والإبداع

لم!هوماالعالماختراععلىوقدرته،بالجنوةإليهذلكمنشي؟نسة

شريك.ولاصاحبولامعاونإلىفيهايحتجولم،تزل

تسخلؤمبالبنؤةإليهالنسبة:فتقولاخربوجهتقررهاانششتوان

بإبداعوانفرادكلكناهئنافيوذلك،الولادةمحلإلىوفقرهحاجته

قالو!>:بقولهالحعنىهذاإلىتعالىاشاروقد،والأرضالسحموات

لأرضن(فىومالسمضتفيماله-الغنىهوسمتخنإاولاطهتخذ

نسبةيحيل،ربوبيفوكمال،غناهوكمال،قدريهفكحال68[.]يونس

وكمالغناهوكمال،ربوبتتهكمالفيتقدحإليهونسبته،إليهالولد

قد!ته.

وتعالى،ب(3لأ)قما/2تباركلهمسبةاليهالولدنحبةكانولذلك

تعال!الله"يقول:قالانهع!والنبيعن"الصحيحين")2"فيثبتكما

اما،ذلكلهينبعيوماآدمابنوكذبني،ذلكلهينبعيومادم1[بنشتحني

ولمألدلمالذيلصمد1الأحدوأناولذ[اللهائخذ:فقولهإيايشتمه

كمايعيدنيلن:فقوئهإثايجمذيبهوافاأحد،1دقوليجمنولماولد

)1(

)2(

"!العدم!نالعلوم!!ن)ع(ة

ورقمعتهحا-،الله-!ضيعباسابنحديثمن)2"44(!قمالجخاريأخرجه

مسلم.فيوليس-.عنهالله-!ضيهريرةابىحديث!ن94(لأ)5
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".إعادتهمنعلي!9"بأهونالخلقأ!لوليسبداني

تظلموهم،اولا"اذلوهم:النصارىفيالخطاببنعمروقال

:اتعالىوقالالبشر")2(،منأحاإياها!حبهمامسبةأللهسمبوافلقد

كبرتلأبآبهوولاعقيمنبه-لهمما!آولداأدلهكلأغذقالواآلدجمتوينذ!>

خبروا،[3-؟ة]الكهف-أ(أ-لاندياإيف!ولوتإنأفوههتممنتخ!قينده

منهالأرض!وتنشقهذاقولهممنتنفطركادتالسماواتانتتعالى

وتعالى،تباركالربشتملتضمنهإلاذاكوما31(،1هداالجبالوتخر

إليه.وغناهوقدرته،ربوبتتهكماليمنغماونسجة،بهوالتنفص

<فيكونكنلهويقولفإنحاأمراقفعإذا>:تعالىقوله:الثالثةالحجة

فيكافيةتعالىقدرتاكانتمنان:الحجةهذاهوققرير35[؟]صهـيم

إلىبهحاجةفأي"كن"،:وقوله،امرهابحجردإيجادهيريدماإيجاد

به،يمتعينولا،بهيتعززلأ؟"ولاقلة،منيتكئرابهلاوهووللإ؟،

لامنالولدإلىيحتاجوإنماخلقهرو،يريدماخلقعنيعجزولا

المخلوقوهو)!(،فيكونكن:لهقالشيئااراداإذاولا،يخلى

اراد.ماتكوينعلىيقدرإلاالذيالمححاجالعاجز

إلجه،االولدنسجةاستحالهعلىخرىاحححاتعالىذكروقد

الموضع:هذافيفنذكرها

،1(

،2(

،3(

)5(

ا"عليه!.وق(:)ع

عليه.أشلم

)09(.آيةمريمسورةفيكما

.يخعزز("ولايتكجرلاولا!)ق(

.""وهذا:()ع
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د!سبةواستحالةشيء،لكلخلقهوعموئم،علمهكمالفمحها)1":

وألأرضالشحؤتبدج>:()الأنعامسورةفيتعالىفقال،إليهالصاحبة

لا-*6(عليمشىءفيوهوشئكلوخلقصحبةته!تكنولفولاورل!يكونأثث

.[أ10:]الانعام

لهكانلوفإنهفطاهر،إليهالولدلنسبةخلقهعموممنافا!فاما

ينافيوهذاجزءا،بلمخلوفا)2"،يكنلمصاحبةلهيك!ولمولد

بتولديقولونالذلنالفلاسفةانيعلمولهذاشيء،كلخالقكونه

وان،النصارىمنشرواسط!بغيراوبواسطةعنهوالنفوسالعقول

وقولهلله،مخلوقاكونيعنأخرجطفقدقديمالعالمانرعممن

خلقهعمومعناخرجواالنصارىلاذ؛النصارىقولمناخبث

العالماخرجفقدالعالمبقدمقالومن،شخصيناوواحداشخصا

يصللموالشصار!،للهمخلوفاكونيعنوالملائكةوالسفليالعلوي

الحد.هذاإلىكفرهم

الولدلان؛ايضافطاهزللولدالصاحبةعدممنافاةواما)ق/1373(

اتصالايتصلانا(2ه)ظ/9،قابلومحلىفاعل:اصلينمنيخولدإنما

فمنالولد،منه)3(فيكونالاخرفيجزءاحدهمامنفينفصلخاصا،

ذاالنصارىعوامفهملماولذلكولا؟لهيكونكيفصاحبةلهليس

إلاهة،مريمكوندعوىمنيستنكفوالمالصاحبةيستلزئم)4(الابن

صدركتحراربعسيذكرأنهالمصفاشاروقد،الرابعةالحجةوهى)1(

الصبحث.

اصح.)ظ(فيوما."،.مخلوقا.لكلنلمولدلهكانلو9وق(:)ع)2(

."يكون":)ظ(،""يتكون:()ق)3(

""ألاثر":()ق(4)
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اغفريالالهوالدةياعوامهمفيقول،عيسىأ1"الالهوالدةوانها

بالإيلادالقولأذريبولا،الربزوجةبألهابعضهمويصرح،لي

النصارىفخواص،يحوهمولايعقللاإيلادإثباتاو،ذلكيستلزم

والإيلادبالزوجةيقولواانيستنكفوذلاوعوامهم،وضلالحيرةفي

المذهباهذافيوالقومكبيزا،علواقولهمعناللهتعالى،المعقول

>قذضوامنا:بأن!ماللهوصفهمكمافهم،اللهخلقاضلالخبيث

.!7[ت]الحائدهفى(+لسبيلاس!اشعنوضئوا!شيراخواوقتل

!،خاصقفهمإلىفيحتاجللولد؛تعالىعلمهعموممنافا"واما

وهو،عليمشيءبكللانه؛لعذمهولالهكانلو:يقالأنوتقريره

وهذا،يعلمهلاولدلهيكونأنفيستحيلولدا،لهيعلملاتعالى

لعذمه،كأنلوإذ،نفسهفينفيهعلىللشيءعلمهبنفياستذر

كائن.غيرفهويعلمهلمفحيث

و،يضزهملاماأدلهدوت!نو!بدودت>:تعالىقولههذاونظير

ا!ئعلملالماطهأتنجونقلأدلهعندهوسءشفعوناهـلقولونينفعهز

الشفعاءمنادعوهلمانفيفهذا"أ[،:]يونس(الارصفيولاألسموت

أعداءيمكنولا،المعلوملنفيالمستلزم،بهمتعالىالرفيعلمبنفي

إنمااتعالىلانه؟ذلكوجودالنهعلمقديقولوا:وان،المكابرةالله

فهوا،ابجادهيريدماسيوجدأنويعلئم،اوكونهأوجدهماوجوديعلئم

وانقطعت،الوجودفيدخلتلتيمخلوقاتهويعلم،وصفاتهنفسهيعلم

بعد.توجدلووالتي،وبقيتالوجودفيدخلتوالتي

يعلمه؟لاتعالىفالرب؛مربوبولالهملوداغيرآخرشي!واما

الإلة،."الإلة)ظ(ت)1(
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لوإذواقعا،يعلمهلامستحجلايعلمهفهو،نفسهفيمستحيللأده

.المحالاعظممنوذلك،الجهلعينبهالعلملكانواقعاعلمه

اعداؤهإليه)1(نسبهمابطلانعلىوتعالىتباركالرلثحجحفهذه

العريضةالظويلةالمتكلمينحججوبينبينهافوازن،عليهالمفترون

وازنتفإذا،جوعمنيغنيولايسمنلا)2"الذي،كالضريعهيالتي

ومتكات!>بصيزا،كنتانالمفاضلةلكظهرلتب()!/373بيهنهحا

.72[ت11!سراء%<؟؟سبيثىوأضلاغمئألأخرةفهولىإغمىهذ

مناودعهوما،بكتابهالمؤمنينعبادهأعنىالذيدتهلمحالحمد

فلقدالمتهوسكين،وهذيانات،المتكلمينشقاشقعنوبيناتهحججه

:غيرهإلىالفقرعنكتابهبفهماغناهعبدعلىالدهنعمةعظمت

لصضةذقث!تإتلجهؤيتكل!ضفعلتلثأنزقاأئايتهفهمأولو>

جمرجم؟قيمس!-!
.[!1:]العمكبوت+(سيؤمنونلقوميوذ!ر!ط

فصل

!دوأ!أذنصرى>!قالواكونوأهوذأ.تعالىقودهذلكومنث!

ضحفاأئرهمملةبلقل>:بقولهالدعوىهذهعنفاجيبوا135[:]البقرة

قداختصارهمعالجوابوهذا[،!13:]البقرة(أ؟3أقمثركينمنوماكاق

والمعارضة.المنعتضمن

الأمرلجسا3.،الاضرابمن)بل(حرفتضمنهفحا:[لمنعاما

يتبم:اي<،حنيفاإبنضمملة>:قولهففي:المعارضهوأما.قالواكما

الحخةإقامةالمعارضةهذهضسمنوفيحشحفا،إبراهجمملهاتبعوااو

)1(

)2(

(".)ق(:"لمته

)ع(.ليمستفي
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لانه؛والنصرانئةاليهوديهمنإليهدعوتمممابالصواباولىانهاعلى

ملتهروأ1"كانتوم!،مشرفيغيرحنيف!بأنهإالملةصاحبوصف

والنصرانية،اليهودتةملتطممنيحبعباذاولىفهووالتوحيد،الحنيفية

اللهروامنيقبللاالذيالاثبياء،!ميعدينوالتوحيداهيالحنـفيةفإن

عليهاكالأفمنعادو،عليهااللهفطرالتيالفطرةوهو،سواهدينااحل!

تتضمنالحنيفيةفإننصرانيااويهودياكادمنلان؛المهتديفهو

والدل.والمحبةوالتعظيملاجلالوبالعبادةاللهعلىالإقبال

،وحدهفيعبد،غيرهدودأالاقبالبهذاإفرادهايتضمنوالتوحيد

أولىفمناخر،إلهمعهيجعللا،وحدهويطاع،وحدهويححث

.؟!والنصرانيةاليهوديةمئةاوالملةاهذهصاحب؛بالهداية

يقولوااذوهوواحد،سؤالإلاللخصومهذابعديجقىولا

وبنوهوابراهيمعنها؟نخرجلمايضاملتهعلىفنحنب(:)ظ/925

فيه،كاذبونبانهم:السؤالهذاعنفاجيبوا،نصارىاوهوذاكانوا

ا:تعالىفقالنصرانيا،ولايهودئايكنلمانهعلم)2(قدتعالىاللهوان

هودأكانوأوالأشباطويتموصهـ)شختىوإيئسمعيلإفيهمإننقولونمى>

آدلهام!عند"شهدةكتصمحنأظلم!منالله)أمرأعلمءأنتمقلثضرفىأو

هذاو!رر014[،:]البعرة(!شلجيلغحثونعضابغفلأدله!ماأ(374)!/

صسصس!ص
ن!إنئاولايهودئاأئرهيمماكان>:بقولهعمرادأ()السو!ةفيأبالجو

للذينابإئرهيمالناسأؤلىأيرلأ؟المسسسكينمناوماكانم!ماحنيفاكاتولبهن

."6[-67:عحران]الا<أشبملمو!نيندئهدولىويفءامنوأوألصئوهذأاتبعئ

01ا["كان؟(وظ>ق(1)

)ع(.فيليست"قدعلمإ)2(
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فنحننصرانئاولايهودئايكنلمإبراهيمانفهبقالوا.فإن

؟.الاسمهذاانتحلناوان،مساستهعلى

أنزلإلمناومآانزلوماباللهءاصافولو>.تعالىبقولههذاعن!اساجيجوا

لمونحنمنهماحدبكننفرفلا>؟قولهإل!الآية(.!دط!عيلأئرهصإك

للمؤمنين.فهذه136[:]البقرة*(فيم!لحوذ

!13[،:]الجقرة(أهتدوافقدبه-!أمنخمايمثلءامنوافإذ>:قالثم

مهتدون،وهمإبراهيمملةعلىفهم،بهتيتممابمثلالايمانمناتواوإن

شيء،فيوملتهإبراهيممنفليسوا،إيمانكممثلبإسبمافييأتوالموإن

ورسله،وكتبهباللهالإيمان:إبراهيمملةفإذ،وعداوةشقادتيفيهموإنما

يألتلمفمن،ببعضهمويكفرببحضهمفيؤمن،منهمأحببينيفزقلاوان

ماسته.علىهولحنمشاتس،إبراهيمملةمن!ابريفهو،الإيمانبهذا)1(

تعال!الله:ي[أ04:انبقرةأاله)<أمأعلم!أنتمقل>:تعالىوقوله

يهودايكونوالموسانهم،المللمنوالنبيونإبراهيمعليهكانمايعلم

والله،نصارىساويهوداكانوافلو،ذلكيعلمتعالىفالله،نصارىولا

عخدكمانمعهذابهم،اللهمناعلملكنتمذلك؛يعلملاتعالى

متته،ع!النجيهذاوبان،إبراهيمعليهكانبمااللهمنوبجنةشهادة

معإليهمتؤدوهافلم،اتباعكمعنالشهادةهذهكتمتمولكنكم

عندهفهيبها،اللهاستشهدهشهادةكتمممنأظلغولا4لهالحفقكم

،الظرفتضحنهبمامتعلقفالحجرور،اللهمنكتمهانه)2(إلا،اللهمن

.والحصولالكونمن"عفده"هوالذي

)1(

)2(

هذا(1."بحثل)!(:

"لأنه".)ق(:
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افصلا
عناماولئ!فاسالسفها!من>!سيقول:تعالى!قولهذلكومن*
مسضميي(صر!إكيشا+من!دىوآلمقرلثانصثرندنهقلعلخهأكانوالتىقبل!م

.[241:]البقره

نا!ومضمونه،المؤمنينعلىاوردوهالسفهاءمن4سؤاهذا

فقدباطلاكانتوإنعالحقتركتمفقدحفاكانتإنالاولىالقبلة

فالشفهاءا4هذاعلىيدللموانالايةولفظ،باطلعلىكخغ

.قالوهالقبلةفيالمجادلون

امقدماتقبلهذكرانبعدشافبجوابعنهأتعالىاللهفأجاب

مخعددة،ضورعلىأوردوهالكفارجهةمنوالسؤال،وتوضحهتقزره

مانبياأ2(1كاذ)أ"لو؟وقالوا،تقدممافقالواواحلإا،شيءٍإلىترجع

قبله.الانبياءقبلةترك

ا."خلافهوغداشيئااليوميفعلكانمانبياكان"لو؟وقالوا

إلىيرجعانفيوشكقبلتكمالىرجعداقد:االمشركونوقال

ادلنكم".

وكثرالانبياء"،قبلةفارقمانبئاكان"لو:الكتاباهلوقال

>هـ!ن:تعالىقااعكما،الناسبعض!علىالمحنةوعظصتالكلام

.[143:]البقرةدلههديلذينإلأعلىلبهيرةكانت

القصة،هذهفيوإرشادهولطفهرو،الحكيمالعزيزحكمةوتأمل

)1(

)2(

...أوردوهالكفا!دا؟قولهمن

!"نبحه9:)ق(

ق(.1!نساقطهناإلى"

15"2



بقواعدوذئلهومهدهوطاهكيفكبير،أمرالئحويلهذاادعلملما

وأنه،مهيخبراوبمثلهاتىشيئانسخإذاوانه،النسخفذكر،قيله

نأينبغيلاوأنه،للرسولالتسليمقررثم،ئعجزهفلاذلكعلىقادر

ذكرلم،قومهمعلموسىجرىكماتغتتا،ويسأل،عليهيعترض

اتحاصواوجب،عليهثنىوبانيهوذكر،وحرمهوتعظيحهالحرامالبيت

والإجلالبالتعظيمالبيتهذاإلىتوجههابدلكالنفوسفيفقررملته

أنهتعالىوأخبر،والموافقةوالموالاةبالاتباعبانيهوإلى،والمحبه

فالقلوبسوطزا،مهيقضونولاإليهيثوبون،للتاسمابةالبيتجعل

ثم،كانتحيثإليهمتوجهة،إليهالاستياقدائمة،محبتهعلىعاكفة

والمصلين،والقالصنللطائفينبتطهيرهوإسماعيلإبراهيمأمرأنهأخ!ر

فيأسكسنتالتيهيالإضافةوهذه>طهوابي!<،:بقولهإليهوأضافه

بأفئدةأقبلتالتيوهي،أسكنتماإليهوال!ضوقمحبتهمنالقلوب

الإيمانأهلقلوبفيالامور0126()ظ/هذهاستقرتفلما،إليهالعالم

توقفتولكن،الصلاةفياستقلوهان:نادتهمفكألهابها،وذكروا

نطرفوذوتجهك>:مرسومبرزفلما،البيتربمنالامرورودعلى

فيوالرالصخونغ!اللهرسولتلقاه914[:]الجقرةآلحرا!(آقم!جد

كانلمج!ج!اللهرسوللأذ؟عندهمعيداوكان،والقبولبالبشرىالإيماذ

الكحاب،أهلقبلةعناللهيحوله!انينتظرالشماءفيوجههيقلحثماكثيرا

وذكوبالمعارضةالكفارذلكوتلقىيرضاها،التيالقيلةاللهفولاه

والم!فة.بالإغماضالمؤمنينمنالضعفارووتلفاه،الداحضةالشبهات

وابتدأ،الكعبةباستقبالالامر)1(عندالناساصنافتعالىفذكر

)ق(.منسا!طهماإلى.!.الضعفاء.لاودلقاهةقولهم!11(
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فلا،الناسمنالسفهاء4يقوعمااوللحؤمنينلرسولهبالتسليةذلك

أئمسر!والمغرلبئدهقل>:قالثمسفيإ،قولفإنه،بقولهمتع!ئوا

تعالىفأخبر[أ42ةالبقرة1+ا<ا.شمس!عييصرطإكدشامنيهدىأ،375)ق/

عبادكللهتعبدمافافي،ذلكربوأنه،لهاوالمغربالمشرقان

المشر!ق>ثرلق!قالكما،لهفطيغونفهمكانتجه!ايإدى،بأمره

ضتييصلفلم115[،:]الجقرة<للهوضهفاتنماتولوافثم)أ"وألمعرلن

بامره،الكعبةغيرإلىلصلونكنتمفإذا،تعالىلهإلابأمرهالجهات

علىوكنغواخرا،اولألهإلأصليتمفحاإليها،تص!فوااذأمركمئم

و!ضاه،بأموهكانكليهمالانوالآخر؛الأؤلالاسخقجال)2"فيحق

!ارضاهإلىرضاهمنفانتقلتم

يهديبأنهثائاإليهابالاستقبالامرهمالتيالجهةافصلعلىنبهثم

قبلخكم،جعلهاالتيللقبلةهداكمكحا،مستقيمصراطإلىيشاءمن

لهلحكمةاولأغيرهاباستقجالاموكمولكنا،و!ضيهالكموشرعها

حيثصامعهويدو!الرسوليتببعمن--سحبحانهيعلمأنوهيلحذلكفي

ولكنشيء،بكلالعالموهو،تصرفتكيفبأوامرهويأتمردار،

فياالراسخبذلكفيتميزمشاهدا،عياناالغيبي)3"امعلومةيعلمانشاء

،حرفعلىاللهيعبدممن،لهالمنقاد،للرسولالمسلم،الايمان

شبهة.بأدنىعقبيهعلىفينقلب

فلم،الكعبةغيرالأولىالقبلةجعلانفيحكمهبعصمنفهذا

لهمجعلكماانه--سبحانهاخبرثمعبما،ولأسذىذلكيشوع

1(لي

)2(

،3(

)ق(.منسافطهناإلى.".ما.))فأين.قولهمن

"الانتقال(".(ة)قوفي)ع،،منوسقطت)ظ"،من

".الغيبي"علمه)وا(:"،العيني)امعلومهأع("
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فاخحاهـالقبلة،وسطامةجعلهمفكذلك،لتعتدهمقخلةالجهاتاوسحط

التفضيلهذااذذكرثم،ممالا9فيالوسطللأمةالجهاتفيالوسط

الخلائقعلىشهادتهمفمقبل،الاممعلىليستشهدهموالاخخصاص

صلاتهممنالمومنوذعنهسألعما--تعالىاجابثم،القيامةيوم

فقالى:،التحويلقبلإخوانهممنماتمنوصلاة،الاولىالقبلةإلى

:قولانوفيه،[143:]البقرةايفنكخ!ليضيمأللهوما؟ن>

بل،المقدسبيتإلىصلاجممليضيعاللهكانمااحدهما.

.ورضاهبافوهكانتلأنهاعليها؟يجازيكم

بأنوتصديقكم،الاولىبالقبلةإيماجممليضيعكانما:والحاني

ورضيها.شحرعهاالله

للقولمستلزموهوالأولالقولعلىوالخلفالسلفواكشر

الاخر)1،.

عنتحويلهجملىحرصهعلىواطلا!ه،رسولهعلىمنتهذكرثم

قتلىفلنولسكالشماءقوجهكتقلبلزيقد>.فقال،الاولىقبلته

وجوهكغفودوأكنت!ماوخثالحرافرالمسحدشظروجهثفوللزضخحها

.[أ44:]الفرةشطر!(

انهب()ق/375يعلموذبأنهمالكتابأهلىعنتعالىأخبرثم

وطو،ال!ياقفيماغيرمف!زاللضميريذكرولم،ربهممنالحق

ب(026)ظ/عندهمالكتاباهلوان،الحرامالمسجدباستقبالالأمؤ

صلاته،فيإبراهيمبناهالذياللهبيتيمصتقبلانهالنجيهذاعلاماتمن

.(12-2/91):ااالطريتف!يرا)انطر(1)
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بكلالرسولىاتاهملوبأنهالكتاباهلكفرشدةعنتعالىاخبرثم

وقبلتهم.وتركهم،لهالتسليةذلكففي.قبلتهتبعواماابة

ثم145[،ت]البقرة<قتلنهختجاحومماأنت>؟افقالقبلتهممنبراهثم

الطائفةقبلةتتببعلامنهمطائعةكلوانالقيلة،فياختلافهمذكر

،الظاهرةوشعائرهوأعلامهالدينصخومنالقبلةلأن؛الأخرى

دينهم.يفارقواانإلا،قبلتهميفارقونلادينكلفأهل

تـضحن،إخباراتبثلاثالثلاثالجملهذهفيتعالىفأخبر

اهلبأذالإخباروتحضمن،الاخرىالطائفةقبلةمنطائف!كلبراءة

عنادا،قبلتهتبعوالماالرسولصدتنعلىاتدلايهكلراوألوالكتاب

فهم،الحقالقبلةخلاففياشتركواوإنوانهملابائهم،وتقليذا

علىمتفقونفهم،الأخرىقبلةطائفةتحبعفلا،باطلهمفيمختلفون

الباطل.اخستيارفيامختلفون،لحقخلاف

لزومعلىوللمؤمنحنعتحيحتللرسولتثبيتايضاالآيةهذهوفي

قبلتناإلى"ارجعوا:الكتابأهليقولهبمايشتغرتلاوانه،قبلتهم

كلرأوالوفإنهم،منهمومكرخداعهذافإن،"دينكمعلىفنتبعكم

منتحكنقدالكفرلأن،قبلتاتتبعوااماصدقكعلىتدلية

فليقطعوا،فبلتهمبتابعايضاولستفيها،للحقمطمعفلا،قلوبهم

ايضعاهموكذلك)1(،قبلتهمإلىوعودكلهمموافقتكمنمطامعهم

مختلفونفهمالاخر،قبلة)2(منهمأحديتببعفلا،بينهمفيمامختلفون

بلقبلقه،فيمنهملأحدموافقينالمومخوناأيهاولستم،القبلةفي

)1(

)2(

(.)قمنسقطت"قبلخهمإلىوعودكلهمافقخكمومكأمطامعهمأفليقطعوا1

.!أ)أحدهم:()ظ
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ورضيها،لكماختارها،الحختلفينهؤلاءقبلةغيربقبلةالدهاكرمكم

مابعدمنصمأهواقبعمى>!ثن:بقولهالحعنىهذاتعالىواكد

.[541.]المرة!؟!(الط!يهتلمنأساإنكلعلماحمتكجاء

منوبراءة،القبلةفيموافقتهممنوتحذيرتثبيمطكآهفهذا

بعض،قبلةمنبريبلىبعضهموكما،قبلتكمنبرا!همكما،قبلتهم

اللهاكرمكمالتي)1"،قبلتهممنبالبراءةاولىالحؤمنونايهافانتم

منفلاتكولققىبكمنادد>:بقولهذلكاكدثمعنها،بالتحويل

.[741:لبقرةا]<أ/فيكضترينا

ولتي>:فقالبقبلتهم،امةكلاختصاصعنتعالىأخبرلم

متوجه:المعنىأنالقولينواصح148[،]المرة؟(مولهالطهووخهة

وقيل:،كلإلىراجعفالضحير،وجههموئيها:اي)ق/1376(إليها،

القبلةيوللماللهلانبشيء؟وليس،إياهموليهاالله:اي،اللهإلى

هذهتولواهمبل،قطالشرقباستقبالالنصا!ىمرولاابدا،الباطلة

وجوههم.وولوها،أنفسهمتلقاءمنالقبلة

إذا:اي،القولهذبصخةمشعر<آلختنت>فاشتبقو:وقوله

وباد!وا،الخيراتانتمفاستبقواالجهاب)2(توئواقدالحللاهلكان

ما(يق>،فيهتتوففواولا،إياهوولاكم،ورضيةلكماللهاختارهماإلى

الحختلفة،الجهاتمنيجحعكمجميعأ<؟اللهبكملكونوأيآ!

الجهاتسائرمنتجتمعونكما،القيامةموقفإلىالححباينةوالاقطار

)1(

)2(

)ق(.منساقطهناإلى.".براء.هم"كما:قولهمن

الكلمةهذهوبعد)ظ(،منساقطهناإلى."..الخيواتإفاستبقوا:قولهمن

.داواس!قبلوها":()قفي
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،الأرضاقظارسائرمنتجتمعونفهكذاتؤمونها،التيالقبلةجهةإلى

لكل>:تعالىقولهنظيروهذا،الخلائقيؤمهالذيالموقفجهةإلى

ما!ليتلوكمولبهنوصديرأمهلجعل!غاللهشدولوومنهاجأشزعةمشكمجعلنا

فأمرهم،[48:]الماندةجميعا(مرجع!غأدلهإلىالخختتطفاشتبقواءاتنكم

بتعددإنجا!هعندإليهموجعهماناواخبر)1(،الخيراتباستباق

وجههمبتعددإخبارهعخدبعجيهذللثذكركحا،ومناهجهمأ2"شرائعهم

يأ!لكوتوأماأينالخئفى!فاشتبقوأ!موليهاهووتجهةولئى>:فقال.وقبلهم

.جميعا<أ3(أللهبكم

الاختلافعخدانهوهو،يفهمهمنيفهمهبليمسرهذاوتحت

كانماالحقإلىاقربهايكونوالقبل2والشراوالمذاهبالطرائقفي

القحامةيومإليهالجميعمرجعاذكمالأنه؛إلـهإواوصل،اللهعلىادل

إلىفمرجعهموامكنتهم)3(،وازمنتهماحوالهمااختلفتوإن،وحده

ورجوعهمالجحيعمرديكونانينبغيفهكذاواحد،وإلهواحدرلث

دينه،بغيريدينونولا،غيرهيع!دونفلاالدنيا،فيوحدهإليهكلهم

.والآخرةالدنياافيالحقإلههمهوإذ

الجاطلةالطرقفيوذهائاكفوزاإلاابىقدالناساكثركانفإذأ

المؤمنونأيهاأنغفالمحتبقوا،دينهغيردأنواوإن،غيرهوعادة

الباطلفييمارعونالذين!تذهبواولااليها،وبادروا،الخ!رات

السورتين.فيالبديمالسرهذاأ(إ261)ظ/فتأمل،والكفر

)2(

)3(

الم(

)ق(.من("الخيراتباستباق"فأمرهم

.لئرهمشعا"ة()ع

)ظ(.منساقط!ناإلى"...مرجعهمأذ"وأخجرتقولهمن

"وأماكنهم!ا.:ث!()ق
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لح[8.]اليائدة(-*تخنلفونفيهكنمصبما>فينئستيهمةقولهوفي

لومعلىدللالاختلافهذاادطوهوايضا،اخرسرب()ق/376

وبين،الخلائقببنفبهتعالىالثهيفصلالذياليوموهو،الفصل

)1(الفصليومعلىدللالاختلاففنفس،فبهاختلفواماحقيقةلهم

>وأ!موأ>النحل(تسورةفيتعالىقولهذلكاوضحوقد،والبعث

الضاحطأتحزولبهنحقاوغداعلضهبكيصولتمندلهيضعثلاأيحنهمجقدبآدله

؟توأأ!ئمكفروآألذجمنىولجعلوفيهمجلفوذالدبلهمليبينث!ا*ايعطمودىلا

بعئهفيبالغتينحكمتينتعالىفذكر93[38-:]الخحلا<أ3ا!نحذجمن

اماتهم:بعدماالاموات

عيانيبياذوهذأ،فيهاختلفواالذيللناس)2"يبينان.إحداهما

اختعنإيمانيئببانالدنسافيحصلوالذي،كلهمالخلائقفيهتمنشرك

بعضهم.به

علىكانوانهكاذئا،كانبأنهالمبطلعلم:الئانيةالحكمة

وبهخانه،وكذبهافترائهمنالباطلإلىالحقاهلنسبفوان،باطلى

.خزيأعظمذلكفيخزيه

المجيدالكحاباياتتضمنتهوما،تعالىالربكلامأسرا!فخأمل

لرسولهوالثحاهد!،العالمينرلمحثكلامبأنهالثحاهدةالبالغةالحكمةمن

لعالى،وحصدهحكمتهمقتضىمنكلهوهذا،المصدوقالصاددتبأنه

ولم،بالحقبينهماوماوالارضالسسفواتحلقكونهمعنىوهو

الحق،إلىايلا،الحقعنصادزاخلقاخلقهبلباطلا،ذلكيخ!لق

)21

...اليوم"وهو:قولهمن

"يحين".أق(:

)ظ(.م!ساقطهناإلى!
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اولهذا،لهكاية،لهمقارنلخلقها،سابقالحقفا،الحقعلىمشتملأ

الغايةلمعنىالمفيدةاللامدونالمعنىهذاإعلىالذالةبالباءأتى

والمقارنالسابقالحقعلىخلقهااشتحالمعنىمفيدةفالباءوحدها،

01والغابه

حلقهافمصدر،وحكمتهعلمهعنذلكصدور:السابقفالحى

يكوناالصفتينهاتينوبكمال،وحكمتهاعلمهكمالطعنوامرهتعالى

وحفا)2(،ومصلحة،كلهحكمةبهما)1(الموصوفعنالصادرالمفعول

ا،[6:][!ل<شطآعليم!يهصلدنمنانأتقرلنلقى!نك>:تعالىقالولهذا

كذلكاكانوما)3(،وحكمتهالمتكلمعلمعنأالخلقيمصدرانفأخبر

الامراةالملائكةقالتوكذلك!ارشادا،وهدىوعدلأ،صدفاكان

ألحكيصهوإنإدبلىقالكذلكقالؤابمايضعقيم>جموز:قالتحينإبراهيم

واهوا،وحلقهقولهإلىراجعوهذا03[،:]الذارياتا<)4"أ*نجالعليم

الكبر.علىلهاالولدخلق

الحكممندئتتملتمافهو:المخلوقاتالهذهالحقمقارنةوأما

إلههمعلى13()ق/لالاللعبادالدالةوالاياتوالمنافعوالمصالح

ومن،فيهريبلاحقلقاءهنو،رسلهرصدق،وصفاتهووحدانيحه

الناظقةاالشاهدةكالاشخاصراها،قلبهببصيرةالموجوداتفينظر

،.!الوصف)ظ(:)1(

وحق".ومصلحة"كلية)ق(:)؟(

)ظ(.منساقطهضاإلى.".وحقا."ومصلحة:قولهمن)3(

آيةاالقرانفيولي!.،ا..كذلكقالواعقيمعجوزوإناألد"ا؟ا،صولفى)4(

(...شيخالعلىوهذأعبم!أنا.الايوتيغ>قالت!ود:ففي،السياقبهذأ

أ.الصؤلفسياقإلىاقربلانهالذارياتسو!ةافيماواثبتخا72[،]هود/
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لاحالشهادةلانهاالمحزد"الخبرشهادةمنتئمشهادتهابل،بذلك

وجدهإلا،تأفلهحقمخلوقاالمستبصرالعاقليتأملفلاكذبا،يقبل

صفاتهكمالوعلى،وحدانيتهوعلى،وبارئهفاطرهعلىدالأ)1"

ثه.ريبلاحقلقاءهانوعلى،رسلهصدقوعلى،واسحائه

بأصنافالاستدلالإلىالخلقإرشادهفيالقرانطريقةوهذه

وإلمعادالتوحيدوعلى،الصانعإثباتعلىوأحوالهاالمخلوقات

يخبرومرةعبثأ،ولاباطلاحلقهيخلقلمأنهيخبرفمرة،والنبوات

الاعتبار،وجوهعلىوئنبفهميخبرهمومرة،بالحقخلقهمأنه

الرسلانلهميبينحتىرسلهبهخبرتما!دقعلىبهاوالاستدلال

مركوزالراوةتأملوهلووبما،صدقهادلةيشاهدونبماجاؤوهمإنما

مخلوقاتهمنيشاهدونهماوأن،عقولهمفيمستنرافطرهم،في

وتوحيد،وصفاتهأسمائهمنعنه؛رسلهبهخبرتبماشاها

إنما،الإيمانأبوابمنعظيمبالمح!وهذا،ملائكتهووجود،ولقائه

علماشرفوهذا،السعادةسابقةمنهلهسبقتمنعلىاللهيفتحه

الدار.هذهفيالعبدلناله

اختلافعلىتشاهدحركةكلأذآخر)2(موضعفيبينتوقد

سهليمابطريئيوالمعاد،والن!بواتالتوحيدعلىدائةفهيالواعها،

الاصحاب")3(بعضإلى"رسالهفيذكرتوكذلكبرهانيإ،واضحة

)2(

)3(

دالألا.شاهدأ9:()ق

بعدها(.فصا-5)2/":السعادةدار"مفتاحانظر

بحخوان:رسالةللمؤلفوطجعتاحد،يذكرهاولم،الرسالةهذهعلىأعثرلم

فلعلهاهنا،المؤلفذكرهصافيهالي!لكلن!؟إخوانهاحدإلىالقيمابن"رسالة

.اخرىرسالة
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لاا)انشهادةوخلقهافطرتهااصلفيمركوزالروحأن:واضحبدليل

استقصىالوالإنساذواذ(،ورسولهعبدهمحمداوان،اددهإلاإله

وفطزيه.وذاتهررووحهنفسفيمركوراذلكلوجدالحفتحتر

الإيحانمخهالاستخرح؟فقطوحركتهاالروحالعاقلتأملفلو

برسلهاذوالايحاهو،إلأإلهلابأنهادةوالشها،وصفاتهتعالىبادله

ب()ظ/261شمساشرقتمنبهذايصدق!انما،ولقائهوملائكظ

نعوانكسفغيهأأ"،سحائمثعئهوانجابت،قلبهافقعلىالهداية

ا<م-+7إمقتدوتءاثرهمعك!إناامهسعكءابآناوجدناإنا>:حجالثقلبه

صباحلهويلوح،اكتتافهعمهطالسزلهيبدوافهنالك23[،:]الزخرف

-.)آ(
تعالى:قولهمنكلمةكلعخدب(3لا)ق/7الانلمحقف.وظلامهليلههو

ئف!و+أيتدائغمنيبثوماضققكؤوالت%*نج*!لفؤسمنينلآيتوآلأرض!أ!ثت!إنم!

مؤتهابعدألارض!بهفاخيارزقمنلسممذمنأدلهأنزلومآوألتهارأللوآخننفا-)*يوقنون

.[!-3؟]الجاثه(صةيغقلونلقومصسءايتلريحاوتصريف

واحدمطلوباعلىاية؟جعلتماذاوعلى،آيةكويهاوجهتأملثم

اخركآ،الئمطىهذامنالقراذفيماسائروكذلك؟متعددةمطالبام

آخرها،إلىءايعهء<ومق>أالروم(.سورةفيوقولهعمراذ(،)ال

أضطفئ(الذجمتعصادهعككوسلنملدهآلحفدقل>:)الئمل(سورةفيوقوله

الكريم،القرانفيذلكاضعافواضعاف،الاياتاخرإلى9![:]الخمل

آفلاأنفستىا؟س--أهـقلقومنينءايتلأرضىأ!صفى>:()الذارياتسورةقيوكقوله

لأرضوألسحؤتقءايهشمنوكإق>،[12-102ة]الذاريات(أص3تج!وق

.[أ"5:]يوسف(%؟آمعرضونعنهاوهتمعلتهايمروت

.""غيبه:،)ع(11

تحريف.اونقصالعبارةوفي،الاصههـلقيكذا)2(
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بينهحا،وماوالأرضالشضواتبهخلقتالذيالحقمنكلهفهذا

صفحاتها،فيمسطور،المخلوقاتهذهلوجودمقارنحقوهو

11(!كل!،

قيل:كما،كاتبوغيركاتبموفتيكليقرؤه

رسائلإليكالأعلىالملأمنفإنهاالكائناتسطورتأمل

(")2"باطلاللهخلاماشي؟"الاكلخطهاتاملتلوفحهاخطوقد

وغايةالعباد،منترادغايةفهو:خلقهاكايةهولذي1الحقواما

بهم.تراد

وجل،عزكمالهوصفاتتعالىاللهيعرفواأن:منهمترادفالحي

ومعبودهم،إلههموحدههوفيكونش!ئا،بهيشركوالايعبدوهوأن

لأرض!وصمنل!ولخسجظقلذممطأدلا>:تعالىقال،ومحبوبهمومطاعهم

شىءبكلأصاطلمحذأدلهوانالديرشىصعكدئهأنلنعلمواتثهنلأضآينزلمثلهن

قدرتهكمالعبادهليعرفالعالمخلقانهفأخبر12(.]الطلاقإ.-!<غالا

وتوجده،وصفاتهأسمائهومعرفةمعرففيستلزموذلك،علمهوإحاطة

،[56:]الذارياتأ6*ة*ئمإ<ليغجدوقإلالنىواقيتجنظقتوما>:تعالىوقال

.وحدهويعبدوهربهميعرفواانوهيالعباد،منالمرادةهيالغايةفهذه

والثوابوالفضلبالعدلالجزاءفهي:بهمالصرادة[لغايةوأما

بعااسسؤاالذينليجزى،رقى!توماآلسطؤت!تماودله>:تعالىقال،والحقاب

ألثماعهإن>:تعالىوقاللح31[:النجمأبالمحستنى<أح!واألذيندتلمجفى!وأ

تعالى:وقالا[،5:]طه<لتحعىبحمانق!سيصلتخزياخفيهاأكادءالمجة

،1(

)2(

"موقن،.:تكوقأذويسبهوظ()قفيمحررةغير

دار"مفتاحانظر:،يحسبهولم،كحبهمنعددفيالجحينهذينالحؤلفذكر

.(457،3/178)2/:"السعادة
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1(أ-9!دبين؟نوأأنهغكفروأأثذتوليغلمفيهيخئلفوقألذيلهمليين>

ألسصؤتخلقأئذ!الله!لبهوأن>)ق/8!13(:تعالىوقال93[،:النحل1

!ص!ِاص!ءص
ا-أذنهبعدمنماإلاشعيجمنماالأقرلدبرلعرشعلىأستولىثمايامرستةقوالأدف!

جيعا"وعدمرجعكتمإليه/!صنجتذكروتفلافآغبدوهدب!مأددهذلتيبم

لاتقشطألحخلحتوعلؤأءا!ضاآلذينليخزىيعيا!ثوآلخلقيحذؤ(إنهدحقاألله

ة،1<صليهروتلعاكانواالماوعذالبجمممنشرابلهص!فرولذينو

.4[-3.]يونس

علىبينهحاوماوالأرضالسمواتخلقاشتصلكيفالانفمأمل

بالحق،وشاهد!،وللحقبالحقخلقتوأنهاووسالا،واخزااولاالحق

>أفحسثتوأنما:فقال،ذلكخلافزعمامنعلىتعالىانكروقد

عنانفسهقىهثم[151؟المؤمنون1ول<ألألاتزجعونإيناعسخاوأنئهخظقنئكتم

دلهافشفلى>:فقال،وحمدهوعلمهالمضادالحكحتهالحسحانهذا
ا-

![611:المؤمنون1ول<ولال!ر!صاتعرشربهوألاإلهلآألحقألمك

إبطالمن(لحق>ائصاكوهما،الاسمينهذينفيماوتامل

ولكونه،ملكهلكحالمنافهوإذ،أعداؤهظنهالذيالحسبانهذا

افيلمحيتعرف،والنهيالامرلهيكوذالذيهوالحقالملأإذ،الحق

المالكإذ؟والمالكالملكبينالفرقهووهذا،وأمرهبقولهخلقه

والرد،وأمره)أ"بفعلهالمتصرفهووالملأ،بفعلهالمتصرفهو

وأمره)2(01بفعلهالمتصرففهوالملكمالكتعالى

فيطعنفقد،ينههمولميأمرهملمعبثأخلقاخلقهأنهظنفمن

)1(

)2(

(.)قمنسقطت(بفعلهالمتصرفهووالملك،"بفعله

)ظ(.منسقطهاإلى."..تعالى"والرب:قولهمن
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ء!قدرهحقآقهومافدروا>:تعالىقالكما،قدرهحقيقدرهولم،ملكه

.[19:]الانعام<شق!منب!ثيعلىألئهأنزلممالواقا

الأنعامبمنزدتلةالخلقوجعل،ونهيهوامرهالثهشرعجحدفمن

كونهوكذلك،قدرهحقيقدرهولماللهملكفيطعنفقد؛المهملة

ووقوع،وأسمائهوصفاتهذاتهكماليقتضيأأ(الحقالالهتعالى

الحق،فقوله،الحقذاتهارفكماواتمها،الوجوهاكملعلىافعاله

المستلزئموجزاؤهحق،كلهاوافعاله،الحقوامره،الحقووعده

حق.الاخرولليوموديبها")ظ/262لشرعه

كلمنالمطلقالحقبأنهاللهوصففماذلكمنشيحاأنكرفحن

وعقابا،وثوابهودينهشرعهيستلزمحفافكونهاع!ار،وبكلوجه

لاسدىيتركهموأنعبثا،خلقهيخلقأنالحقبالملكيظنفكيف

>أتحسب:تعالىقالكما،يعاقبهمولايحيبهمولا،ينهاهمولايامرهم

لامهملا:اللهرحمهالشافعيقال36[:]القيامة/*3*(سدممهيزكأقالإدنسن

)2،وكلو
ولاددحابولاوالشر،بالخيريجزىلا:غيرهوقال-ينهىولايومر

والوابالجزاءسببذكرفالثافعي،متلازمانوالقولان،يعاقب

الامرغايةذكروالآخر،والنهيالامروهو،والعقابب()ق/378

.والعقابالثوابوهو،والنهي

علقةكا!ثمء؟فييقنئمنىقننطفةلؤفي>تذلكبعدتعالىقولهتأملثم

بل،سدىنطفةوهويتركهلمفمن37-38[:]الصامة(!3فخل!فسوى

مد،العلقةوهيهيمماأكملصارتحتىوصزفها،النطفةقلب

)1(

)2(

."االخلقالإله1)ع(:وفبو!،،)قفيكذا

.(892)7/:!ملأالمو،(52/ص):"لةلرساا!في

5915



خلقها،فسوىخلقهاحخىهي)1(،ممااكملصارثحتىالعلقةقلب

بشزاكحالهاانخهىحتىكمالاتهااطوارفيوحكحخهبتصريفهفدبرها

له.خلقالذيكحالهغايةإلىيسوقهلاسدىيتركهفكيفسويا،

دالتهمنتهاهاإلىمبدئهامنالئطفةاحوالالبصيرالعاقلتأفلفإذا

وصفاتوتوحيدهالصانعإثباتعلىتدلهكحا،والضبواتالمعادعلى

قذرةكمالعلىغايتهاإلىمبدئهامنالنطفةاحوالتدلفكما،كماله

وملكه،وعلمه،حكمتهكمالعلىتدلفكذلك،وبارئهالإنسانفاطر

بعدسذىيتركهااوعبث!يخلقهاانعنالمتعاليالحقالملكوانه

حلقها50صال

ينههمولم)2"يامرهملمانهالكافىوناعداؤه!عملماكيفوتأمل

هذاكانكيف،والعقابللثوابلايبعثهموانه،رسلهالسضةعلى

تعالى:فقال،باطلوالأرضالسمواتاخلقبانقولأمنهمالزعم

من!فروالذينفو!لمكفوالذيغظنذلكئطلابتخهحاوماوالا!ض)3(ألسصاظفناوما>

01[72:]ص<2-ا-آلناد

اجلالهميجعلولمرسولأ،إليهميرسللمانهاعداؤهظنفلما

تعالىاثنىولهذاباطلا،خلقهخلقانهامنهمظناذلككان،للقائه

إلىفيهافكرهماوصلهمبأنهممخلوقاتهافيالمتفكرينعبادهعلى

وشهدواذلكعلحوالحاوانهمباطلا،يخلقهالم!تعالىبأنهشهادتهم

افيفذكروا،وعقابهوثوابهونهيهامرةايستلزمخلقهاانعلحوا،به

)ظ(.منساقطهاإلى.،..العلقة()وهي:!ولهمن)1(

)ظ(.من)2(

."السماوات"!:ايأ!عولفيئوقع31(
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فقنابأللأسمئخنكأداصلأط>دبناما:فقالوا،لأمرينهذيندعائهم

ا<ا-91انصارحمتللطمينوماأخزتتهفقدلنارآتذظمنإنكربناا9أ،صالنمارعذاب

291[.-191عمرأذة]ال

،والعقابالثوابيستلزم،والارضرالسمواتخلقانعلحوافلحا

فكرهمعلجهاوقعهمالديالايمانذكرواثم،عقابهمنبادلهتعوذوا

إنغاسصضاصناديايناد!رشا>فقالوا.،والأرضيالسمواتحلقفي

فكرهمثمرةفكانتأ[،39:عمران][ل<!امنابرلبهمءامنواأدطللآيفن

وبدصلنه،،وبوحدانيته،تعالىبهالاقراروالأرض!:السمواتحلقفي

اعظممنهوالذي،بإيمانهمإليهفتوسلوا،وعقابهوبثوابه،وبرسله

وإدخالهم،سيئاتهموتكفير،ذنوبهممغفرةإلىعليهمفخلهأ()ق/937

عليهم،نعمفتماموذلكوعاوها)1(،التيجنفإلىالأبرارمع

وسيلةوتلكآخؤا،عليهمإنعامهإلىأولأعليهمبإنعامهفتوسلوا

التيالوسيلةوهي،إليهالوساأرإحدىوهي،كرامتهإلىيطاعته

الئهوآئتغوأللهائىاءامنواثذجمتيايها>:قولهفيبها)2(امرهم

.35[:]المالدة<آلوسيلة

تعالى:يقولإذإليهالوسيلةيبتغونانهمعبادهخاصةعنواخبر

57[:]ا!سراء<ألمحربأ!مئوسح!ربهمأكلثئغوتيدعولثلذلناولحل!>

"الخحفةكخابفيذكرتهابديعةاسرارأالايتينهاتينفيانعلى

فيالصحيحفكرهملهمفأئمر"،الإبراهيميةالملةبيانفيالحصأية

لهم:واثمرباطلا)3(،يخلقهالمانهوالأرض!ةالسمواتخلق

)1(

)2(

)3(

."هاحأعدو"ة()ع

."فيهال:(وظ)!

باطلأ"[.فييخلقهحالمأ)أنهحا)ق(:
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إليهاوالتوسل،وعقابهوئوابه،وشوعهودلنه)1"،ورسولهباللهالإيصالط

بحرمنقطر؟الفصلهذافيذكوناهالذيوهذأ،بهوالإيمان،بطاعته

كلايلائئملا،العلمكنوزمنكنؤفانهتستطله،فلاله،صاحللا

أ.يشاءمنبرحمتهيخئصقوالله،محروبمكليقبلهولا،نفس!

الباطلااهلمحاجةذكرفيالكلاممنبصددهكناماإلىولنرجع

لابيرايتوقد،عليهمبالحجةلهماللهونصر،القبلةفيللمسلحين

)2(14بلفظهاذكرهفصلاالاياتهذهعلىالكلامفيالسهيليالقاسم

صبرتلوقبلةعلىكئت"قد:معروربنجم!للبراءالنبيئقولفيقال

ولماإليها،بالتوخهالأمرقبلالكعبةالىاصلىلما؟يعني-عليها")3"

متأؤلأ.كانلانه؛بالإعادةيأمزكر

،بالإعادةرمضاننهارفيأكلمنيامرلمانههذاونظيرقلتأ؟":

01الحاويللأجل"؟له)تبيناحخىوأكلرجليهفيالخيطينربطلحا

الجنابة؟جمحالصلواتمنتركمابإعادةذرأبايأمرلمانه:ونطيره

تصبئياإنىالله!سوليا:فقالللحنب،التيممشرعيعرفلمإذ

."ورسوله"بالئهبدل!،برسوله:!)ع(1)

201(10-002ا)2/؟"الا"نف"الروفه!:كالهفي)2(

،(؟51/17):"ألاحساذ"حباذواب!،(51لأ9؟!قم59-"5/29):اححدأخرجه)3(

في-كهاللهرضي-!الكبككعبحديثم!>91/7"(!ا:ا"الكبير!فيوالطبراني

!.العقبةبجعةقصه

صزحوقد.؟؟(،-2/93؟أالسصةإسحاقبنمححدطريقمنكلهم

الدليى-منفسلم،بالتحديث

-.الله-رححهالقيملابنبطولهالتعليقهذا)4(

)1691(،رقمالبخارياخرجهوالحديث-،كهالله-رضيحاتمبنعديهوت)5(

1(01")09رقمومسلم
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:قال-لياديةفي:-يعن!اصليلاوالشهرينال!هرفامكثالجنابة

الثيمم")1"هعنأنت"فاين

وقد،بالإعادةب،)ظ/262المستحاضةيأمرلمانه:ايضاونظيوه

،والصلاةالضوممنعتنيقد،شديدةحيضةاستحاض!إني:قالت

مابإعادةيامرهاولم)2(،تصليالحيفلمأيامتجلسانفامرها

تربص.

لهتقذممابإعادةصلاتهفيالمسيءيأمرلمانهايضا:ونظيوه

الوقت؛فىبالإعادةأمرهوانما،صحيحةتكنلمالتيالصلواتمن

له)3".تقذممابخلاف،بقالهمعوقتهفرضيؤدلملأنه

كماالترابفيالحتمغكب،)ق/937يأمرلمانهأيضا:ونظيوه

التيقمفرضيصبلمانهمع،بالإعادةالتيحم)"(لاجلالدابةتتمعك

،الصلاةبإعادةالسلعيالحكمبنمعاويةيأمرلمأنه:ايضاونظيره

.(مصلحتها)منليسأجنبيبكلامفيهاتكفموقد

،1(

،2(

)3(

)؟(

40213(،رقم231-023)35/اححد:خرجهوالحديث،اللفظبهذاأرهلم

وابنلأأ(،1)1/:والشافي)124(؟رقموالترمذي)331،،رقمداودوابو

في-عنهاللهرضي-ذزأبىحديثمن136،،-)4/135الاحسان":لاحبان

عئرإلىولوالمسلموضوءالطيبلمالصعيد:لهقالع!حالنبىنوفيها،قصة

خير".ذلكفإن،جلدكفأمشهالماءوجدتف!ذا،يخن

.-عخهااللهرضي-عاثشةحدبثمن)333(رقمومسلم)603(،رفمالبخاريأخرجه

-!ضيهريرةابيحديثمن)793(!قمومسلملأ(،)39!قمالبخارياخرجه

-.عضهالله

ياسربنعحارحدي!من)368(!قمومسلم9338،،رفمالبخا!ياخرجه

عنهحا-.الله-رضي

53،*الأدقمملماحرجه
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ولابقصاصكإسلامهبحدقتجلهاسامةيضحنالمأنه:ايضاونظيره

01)1،كفارةولادية

افيوالاجمهادفالتأويل،موضعفيمجموعةالنظائرهذهتجدولا

والتضحيز+الإعا!دةمنالمواضعهذهفيمنع،الحقإصابة

بعدالعبدحقفيتثبتإنماالأحكامان:البابهذاوقاعدة

هو،بلوكهقبلحقهفييترتبلافكما)2"،إليهوبلوكهاهو،بلوغه

فيعليهمجحعوهذا،إليهبلوكهاقبلفياحقهيترتبلافكذلك

مناذك!هـناهوما،اسبابهاتحريمبلغهمنعلىإلاتقاملاانهاالحدود،

والحدودهالعباداتفيذلكئبوت!علىيدلالنظائر

جمتءامؤايأيها>؟تعالىقولهالمعاملاتفيايض!اعليهويدل

فأمرهم،[8!02]البقره(!-،2موص!ينممنتصأذلربوامغبقىما!وأوذآدلهأتقوا

برديأمرهمولم،يقبضلمماوهوالربا،منبقيمايتركوااذتعالى

قباءاهلبلى،عليهفأقرهم،التحريمقبلقبضوهلانهمالحقبوض؛

بلىاصلوا،مايعيدواولمبطلانها،بعدالمنسوخةالقبلةإلىصلوا

إلاحقهمفييثبصسالمالحكملاناواتفوها؛صلاتهمفياشدأروا

لأصحالباوهيللفقهاءاقوالثلاثةالاصلهذاوفيا،إليهمبلوكهبعد

احمد:

عنه.اللهرضيشجخنا)3"اختياروهواصحها،وهواأحدها،هذا

)1(

)2(

)3(

زيدبناسامةحديثمن)69(رقمومسلم)9426(،!قماالبخا!ياخرجه

.-عنهألله-رضي

أنه".ا)مع)ق(:

بعدها(.فما-016)21/ا؟الفتاوى"مجموع:انظر
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ولز!م،كيرهمحقفيترتبطائفةبلغإذاالخطابأن:الثانى

وكيرهم.الشافعيأصحابمنكثييراختياروهذا،بلغهمنلزمكما

فالخطاب،الناسخوالخطابالابتدائيالخطاببينالفرق:الثالث

فييضرتبلاالنالمحخوالخطاب،وكيرهبلغهمنثبوتهيعمالابتدائي

النال!حخفيأنه.الخطابينبينوالفر!ا،بلوكهبعدإلاالمخاطبحق

ذكره،الابتدائيالخطاببخلاف،بهمأمورمشروعلحكيممستصحب

للقولتشهدلسنةوصالقرآنونصو،كتبهبعضفييعلىابوالقاضي

إليهاأشرنا!انسما،المسألةهذهاسضقصاءموضبعهذاوليس،الأول

.إشالرة

يصليكانع!ح!النبيانعلىدليلالحديثوفي)أ""القاسمابوقال

للبراء:قوله:يعخيعباشابنقولوهو،المقدسبيتإلىبمكة

المقدسبيتإلىصلىما:طائفةوقالتقبلإ")2(،علىكثت)القد

شهزا.عشرستةأوشهزا،عشرأ()ق/0"3سبعةالمدينةقدممذإلا

بقرآن،سنةونسخبسنيما،سث!ننحنسخان،القبلةفيليهونهذافعلى

عنهفروي،المسألةهذهفيالخلافمنشأعباسابنحديثبينوقد

بيتاستقبلبمكةصقىإذا"كان!اللهرسولانصحاحطرقيمن

!حوكانفلما")3"،المقدسبيتوبينبينهالكعبةوجعل،المقدس

حضىللخاسالمقدسبيتإلىتوجههيبنلمجميعاالقبلتينيتحرى

الناسخة:الآيةفيتعالىاللهقال-اعلموالله-ولذلك؛مكةمنخرج

:ي[941:]القرة(لحرأمفآلمسحداشطروتجهكفولخرتجتختومن>

)2(

)3(

.تقدمكحاايأنف،الروض9فيالسهيليأي

قريئا.تقدم

)1/911(.":البا!ي"فتحانظر
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اكنت،الكعبةفاستقبلإليها،وخرجتالصلاةإلىجئتجهةايمن

استقبالهفييتحرىبمكةكانلأنه؛تكنلمأوالمقدسبيتمستدبزا

يديههبينالكعبةتكونأنالمقدسبيت

مته:لا4وقال<،وجهككؤلحزجتجبثومن>:قولهوتدبر:قال

حيث:يقلولم،أ[05:البفرةأشطر؟<وجوه!مفولوكنتؤماوحيث>

إليهميخرجفكان،المسلمينإمامكانغ!لأنهوذلك؟خرجتمما

الإمامكانإذ،عليهواجئاذلكوكانبهم،ليصفيصلاةكلفي

حكميكنولم،المعنىهذاخاضتهفيالخروجذكرفأفاد،بهالمقتدى

عليه+جحاعةلاومنالنساءولاسيما،الخروجيقتضيهكذاغيره

ماوجثمث>ةقولهأنوهوآخر،معنىهذافيويظهرقلت)1"ة

يقتضي،و،!قتهغ!ي!لهعامخطال!شظر!(،وجوه!مفولواكنتم

ا.الأرضمنكانواموضعايفيالحرامالمسجدإلىبالتوجهامرهم

خطاب<الصامصألمسجدشطروئهكفوليصتجهضثومق؟وقوله

أدله<لقالن!>يايها:كقوله،والامةهووالمرادالإفراد،بصيغة

ومكانجه!أيمنباستقبالهاالأمريفياوهو،ونظائره1[:]الأحزاب

منه.خرج

باستقبالهاالأمويفيد<شظر!وجو!مفولواكنتضماوحئمث>.وقوله

بل،بغابة)2(الخروجيقيدلم-تعالى-وهو،فيهاستقرموضعايفي

منكانمخرحايإلى،خرجحي!فحن،مبداهعممكحاغايتةاطلق

الحرامالمسجدباستقبالمامورفهو،ذلككيراوحجاوكزواوصلاة

)1!

)2(

القيم.لابنالكلام

."الأمود!:()ع
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لامةوهومأمورفهو،الارضمنكانوابقعةايوفي،مةوالالمهو

حيثمنتنفلهممبد!فيكقهاالأمهاحوالالايتانفتناولب،باستقباله

ماحيمثاستقرارهمحالوفيانتهوا،حيثإلىغايتهوفيخرجوا،

التياللاثة!أ(الاحوالفيبالاستعبالالأمرعمومذلكفأفادكانوا،

العبد.منهاينفكلا

لكيحبينالقاسمابوهابدماوبينبينهووا!ن،المعنىهذافتامل

امالناافهامكدهووإنما،كلاعهمنارادبمااعلموالله،الرجحان

القاصرين.من

مبدايتناول<حزجتجسث!مق>:فقولهب()ق/038أ()ظ/263

مبدالأن؛الخطاببهذاولىوكان،وللأعةلهوغايتهالخروح

التجخويل.علىالحرصشديدوكان،كالنيديهعلىالتوخه

وللامه،لهكئهاالكوناماكنيتناول(ماديضوحثث>.وقوله

بحسبوكثرتيها،اكوانهماماكنلتعددالخطاببهذااولىوكانوا

شرفاالكعبةحولواستدا!تها،قطارهموبلادهموأختلافكحرتهم

لهم:يقالانحقهمفيالاحسنفكانوعرافا،ويمناوغرئا،

وسائروغربها،سرقهافيالارضاقطار!ن:ايماكئمتم<،وحئمث>

هذهفتأقل،حي!منهالخطابهذافيادخلانهم!يبو،جهاتها،

اعلم.واللههذا،كيرموضعفيبهاتظفرلافلعلك،البديعةالنكت

ال!يتإلىبالوجهالأمراتعالىالباريوكرر:القا!ممابوقال

ئلاثةكانواالعبلةلتحويلالحنهكرينلان؛اياتثلاثفيالحرام

.الناسمناصناف

"الثلاث"-:وظ()ع()1
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الريب!اهل0مذهبهماصلفيبالن!خيقولونلالأنهماليهود؛

قريتنبى!كفار.نزلن!نياولكانلانه!لهإنكارهماشحتدوالنفاق

قبلتنا،إلىرجعكماإليهفسيوجعديينا،فراقعلىمحمافدم:قالوا

إلىيدعوناانهمحمايزعمفيقولوذ:عليهيحتخوذذلكقبلوكانوا

عليهاوآثروإسماعيلإبراهمقبلةفارقوقد،وإسماعيلإبراهيممفة

لثلايكلنا>:الكع!ةإلىبالصلاةامرهحينلهاللهفقال،اليهوفىقبلة

الاستثناءعلى"15[+]البقرة<متهمظلموأالذ!فألاححهصكلمكتمللناس

.يهتدونولايرجعونلامنهمظلمواالذينلكن:ايالححقطع،

من:ي[471:]البقرة<ا!اشقمنرلينأصتكوننفلا!بكصألحق>:لوقا

وامتروا.شكواالذين

إلىالتوجهمنبهامرشذالذي:أي(رثبصالحق>:ومعنى

فيتحترفالأقبلكالأنبياورعليهكاذالذي،الحقهوالحرامالت

را(مرالحقآنهليعلموذلكنتأوتو(لذينوإن>:فقال،ذلك

ول<إ-يعلمونوهمآلحىليهئمونمنهمفىيقا>وإن:ودال1[،لحلح:]البقرة

ا.الأنبياءقبلةهيالكعبةاذعلموامايكتمون:أي6؟ا[،:]البقرة

")1"؟والمنسوخ"النالمخكتابفيداودابيطريقمنساقثم

ابنعن،يونمصعنمم!،عخجسة)2حدثنا،صالحبنأحمدحدثناقال

يعطمهاكماإيلياءيعطملاعبدالملكبنسليمانكان:قال،شهاب

فييدبنخالدومعه:قالعهد،وليوهومعهفسرلث:قال،تهأهل

القبلةهذهفيإذوالله.فيهجالس!وهوسليمانفقال،معاويةابن

)1(

)2(

دأود.أبيإلىبإسنادهالس!يليساقه

"التقمهـيب(1:فيالحافظوقال،لمحيهميهلمالأيلي،يزيدبنخالدبنعخب!ة

الخبر.هذامثلفيروايتهوئحتمكا"،"صدوق
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:والصوابأأ"رايتهكذا-لعجخاوالنصارىالمسلمونإليهاصلىالتي

اللهأنزلهالذيالكتابلاقراإنيواللهامافييد:بنخالدقال-اليهود

الكابفياليهودتجدهافلمالتوراةواقراأ(381)ق/،ع!ح!محمدعلى

فلما،الصخرةعلىكانالسكينةتابوتولكن،عليهماللهانزلهالذي

إلىصلاتهمفكانت،رفعهإسرائيلبنيعلىوجلعزاللهغضب

منهم.مشاورةعنالضخرة

القبلة،فيلعاليةأباخاصميهودياأنأيضا:داودأبووروى

البيتويستقبلى،الصخرةعنديصليكانموسىإن:العاليةابوفقال

:اليهوديقال.يديهبينالصخرةوكانت،قبلقالكعبهفكانت،الحرام

فيصلئتفإنيتالعاليةابوفقالغ!ح!،النبيصالحمسجدوبينكبيني

يذمسجدراىانهالعاليةابووأخبر)3".الكعبةوقبلتهصالحمسجد

انتهى.)3(0الكعبةوقبلته،القرنين

استقبالان:وهي،جليلةفائدةالفصلهذاتضمنوقد:قلت

بل،اللهمنوالتوقيفالوحيجهةمنيك!لملقبلتهمالكتاباهل

واجتهاد.منهممشورةعنكان

فيولاالإنجيلفييأمرهملمأدئهانريبفلا؟النصارىأما

قبلةانومقرودن،بذلكمقرونوهم4أبداالمشرقباستقبالغيره

لهموضعوانما،الصخرةوهي،إسرائيلبنيقبلةكانتلحسيح

المسجحبأنعنهميعخذرونوهم،القبلةهذهوأسلافهمشجوخهم

)1(

)2(

)31

إ.!الروضمطبوعةفيكذلكوهذا

وظ(.)قمنبعدهما

)2/201(.:والقرطبي34(،)2/إ:الطبري"تفسيروانطر
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وحزموهاخللوهمانو،الأحكاموشرعوالتحريمالتحليلإليهمفوض

اللهانعلىمتفقوناليهودمعفهمالسماء،أفيوحرمههوخللهفقد

والمسلمونابذا،رسولهلسحانعلى)1(المشرقاستقباليسرعلم

بذلك.عليهمشاهدون

ألبته،الصخرةباستقبالالامرالتوراةفيفليساليهود؛قبلةواما

افإذاخرجوأ،حيثم!إليهويصلونالتابوتينصبونكانواوانما

موضعهإلىصلوارفعفلما،إليهوصلواالصخرةعلىنصبوهقدموا

.الصخرةوهو

)3(1الشامبأرضلهمطورإلىئصتلونفإنهمالسامر!2(؛اواما

وناظرت،نابلسبلدفيوهوانايتهور،إليهويحخونيعظمونه

مشارافقال،مبتدعةباطلةقبلةهو:وقلت،استقبالهفيفضلا-هم

اللهالاناخطاوها؛واليهود،الصحيحةالقبلةهيهذه:دينهمفيإليه

فيااالتوراةمنيزعمهنصاذكرثمعينا،باستقبالهالتوراةفيامرتعالى

استقباله.

بنيعلىنزلتإنمالانها؛التوراةعلىخطأ!قطعاهذا:لهفقلت

تلقيتموهاوإنمافيها،عليهمفرغنتموبها،المخاطبونفهم،إسرائيل

وليسرأيتها،وانا،بأيديهمالتيالتوراةفيليسالنصنوهذا،عنهم

فيها.هذأ

"-أالشرقإ(:وظ)ق)1(

بالأنبجاء،وايمانهم،والتوراة،القبلةفيعمهميفترقوذاليهود،منطائفةالح!امرة)؟(

.(1/99):ياو"الفصل،2(91-182)ص/ت!والححلالمللإ:انظر.واللساذ

دا.بال!ام"طورهم:()ظ)3(
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خاصة.ب(381ق/9توراتنافيهوإنما،صدقت:ليفقال

التوراةأصحابيكونأنب(ظ/9263المحالفمن:لهقلت

فيمتفرقونوهم،الكليمعنتلقوهاالذينوهمبها،الحخاطبون

التيالقبلةوبدلواوأزالوه،النصن،هذاكتمواقد،الأرضاقطار

إلييرجعفلمبها.النصوحفظغنتم،وحفطتموهابها،أمروا

)1(ا

بجوالب.

تعالى:قولهفيالضحيريكونأنيقوفيمحا)2"كلهوهذا:قلت

موليهاهو:اي""كلإلىراجغا[481:]البقرة<هوممولهاوحهةولكل>

أحدها.هذالوجو؟؟إياها،موليهاللهانالمرادليس،وجهه

فيعليهالضميريعودذكرتعالىلاسمهيتقدملمانه:الثالي

دونتعالىإليهالضحيرإعادةففيقبلها،فيمامذكوزاكانوإن،الاية

منهالقريبمنومنفهبه،أولىهومنغيرإلىالضميررد"كل"

بهأ3(.الاحب

إياها("،مولحه"هو:لقالتعالىعليهالضميرعادلوانه:الثالث

أ[،13]النساء:<توليما>نولةعم:تعالىقالكما،الكلاموجههذا

فخأمله.،إياهالقبلةولى:يقاللا،القبلةولاهةيقالانالكلامفوجه

ردائلاثا،باستقبالهاالأمرذكركررتعالىإنه:القاسمأبيوقول

والذي،بذلكإشعاراللفطفيولابالبيقليس؛الثلاثالطوائفعلى

يقتضيه.لمعنىسياقيكلفيبهأمرأنه:فيهيطهر

)1(

)2(

)3(

"الجوأبا.(ةوظ)ق

)ق(.فيمحا"ليستكله9

."لأولىا!:(أظ،!حقللااة:()ع
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:فقال،الأولللاستقبالونسخاللحكمابتداءمرةاولفذكره

شظروجهثفوللزصنهاقتلىفلنوليخكألس!ماشفىوتجهكتقلبلزيقذ>

ذكرثم،[أ؟؟ت]البقرة(شطوروجوهكغكؤلواكنتضماهـحئعثاتحرأ!ألحسجد

فييحدونهحيث!بهممنالحقهوهذااذيعلحوذالكتاباهلان

بكلاتاهملووانه،وكفرهم)1"عنادهمعناخبرئم،كذلككتبهم

قبلةبخابعبعضهمولا،قبلتهمبحابعايضاهوولا،قبلتهتبعواماآي!

به،الكتاباهلمع!هـفةكررثم،اهوائهماتباعامنحذرهئم،بعض

هذاأخبىهـانثم،حملمعنالحقيكتموذوانهم،بأبنائهمكمعرفتهم

الأمممنلكلاناخبرئمامنراء،فحهيلحقهفلارئه،منالحىهو

الصؤمنونايهاانتمفاسخبقوا،وجههإوموليهامستقبلهـاح!ووخهة

هذاضمنفيخوجحيثمنباستقبالهاالأمرأعادثم،الخيرات

تكرازالهمكريىغيوبهالأمراعادثم،الن!خمجردعلىلزائد11السياق

أمرهمكحاكانوا،حيثماباستقبالهاامرهنمضمنهفيبلمحضا،

فأمرهم،الحكمشرعوابتدأء،الن!خعنداكانواحيثمااولأباستقبالها

المحاجةوبعدوابتدائه،الحكمشرععندكانواحيئماباستقبالها

معومخالفتهمعنادهما()ق/382وبيانلهم،والحكم،والمخاصمة

فحامله،،لهالسياقلاقتضاكاموطنكلفيبذلكالأمرفذكر،علحهم

أعلم.والله

منقطع،ظموأمتهث!<،الرت>!لا:قولهفيالاسخئناءإنةوقوله

امماافاسخئناؤه،لهحجةلاالظالمان:ووجهه،الناساكثرقالهقد

ليس)2":يقولتيمعةابنالإسلامشيخوسحعت.منقطعقبلهذكر

"عادتهم".>ع(:)1(

لا،.2-)3/68:لماالصحيح"الجوابفيألشيخكلامم!نحوهانظر)3،
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حكحواانلهماوجبوإنما؟بابهعلىمخضلهوبل،بحنقطعالاسحثخا-

الحق،الصحححةالحجةبهاالمرادههناالحجةانلمخنواحيثبانقطاعه

:نوعانبهايراداللهكتابفيوالحجة

حبناوت!ك>:كقوله)1(،الصحيحةالحقالحجةاحدهما:

الئلغ!(الحخهفلدهقل>:وقوله،83[:]ا،ئعام!ق!مهعلىإتزهيص-اقتنفآ

-[941:]الأنعام

حاصكفإق>:كقوله،بباطلاوبحقالاحتجاجمطلق:بهاويراد

مابينئاءايتناعليئللىوإذا>:قولهو،[02:عحوانال1<دئهوخهىأشلتفعل

ألثم>:وقوله،[52:ئية]الجا(كنت!صدقينإنئابانحااشولمحالوانإلاحجضكاق

يا!صتلذينوا>:وقود،[582:]البقرة(رله!!ابنهسمحاجىأ!اإلىتر

.[61:]ال!و!ى<هـبهمنحدداحضةجميهملهأستجيبمابعدمناللهفى

اسحثخاءصح،باطلأوحقمنبهيحتجلمااسفاالحخةكانتوإذا

015[،ة]البقرة(ححةعلتكغللناسلملآي!ن>:قولهمنالطالصنحجة

بالحججعليكيحتجونالطالمينان:والمعنى،التحقيقغايةفيوهذا

واخشوني.تخشوهمفلاالداحضةالباطلة

نتبعقالوابلددهأنزلماأتبعوطمقيدوإذا>:تعالىقولهذلنبومنفي

<امص؟بدوقولاشجايغقثوتلاؤهغءأجمآآوثو؟تناءاباءعلهأنفتناما

فإنوالكفار،المسلمينبيناللهحكاهامناظر!فهذه1[لأ0ة]البقرة

ظئهملإحسانهممنجيهمانهوظئواالاباء،تقليدإلىلجاواالكفار

شئايغقثوتلاءأجما!هغأولؤكات>ةبقولهبينهماللهفحكم،بهم

لااباؤهم5؟نأولو>:اخرموضعوفي[!أ0أاالقرة1!س!-،<يهتدوقو،

)ظ(.منساقطهناإلى!...والحجة،"الحقتقولهمن)1(
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أو!ص>:اخرأأ"موضعوفي1[،0؟:]الحائدة<ولا!شثاولاجقتاونيتلمون

موضعوفي21[،:]لفحاذأ<!إألسعيرعذابإلىقيعوهمالشتطق!ان

،[42ةلزخر!]ا(ءاباء!عتهوجدتممماباهدىجئتكصأولوقل!>.اخر

لأنا،اللهعذابمنتنجيلاوانها،الححةهذهبطلانعنفأخبر

ا:والمعنىوسفا،ضلالةاللهمنهدئولاعلمعندهليسمنتقليد

لاكانواولو،يقلدونهمال!عيرعذابإلىيدعوهمالشيطانكانولو

قيلهغرضلامنشأنوهذاأيضا،ايقلدونهمهدئولاعندهمعلم

1)ق/382!(الحقدفعإلابالتمليدغرفحهإن،الحقاتباعفيولا،الهدى

وقدا،لهظهرإذالاتبعهالحقمقصودروكانلولأنه؟لزمتهإذاوالحجة

الحقيتببعممنكنتمفلواباءكم،عليهوجدتمممابأهدىجشتكم

علىالكويهـمالاباءأ(264أظلمتسقلدوالمفأنتم،بهجئتكممالاتبعتم

تقليدهماجعلتموإنما،عليهوجدتموهمممابأهدىجئتكمفقد،حق

)2".الفصولتمت.بهجئتكمالذيالحقابهاتدف!عون،لكمجنة

)1(

)2(

وظ(.)قمنذيادةالآيةهذه

)ق(.من
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ئلىةفا

جزءابهايكونكلحهقضثةتحتخهأندرالدليلشرطفيليس

بل،تمثيلقياسبهيكوننطيرااستلزامهولا)1"،شمولقياسمن

كانفيمااللزومشرطهوإنما،معينلثبوبمستلزفامعيناكونهيجوز

علىالملزومبثبوتفيهاستدلعادةاوعقلأاوشرغاتلازنبينهما

علىدليلملزومفكل،ملزومهنفيعلىاللازموبنفي،لازمهلوت

بلزومه)2(،العلموعلى،بهالعلمعلىمتوقف!بدلالتهوالعلف!،لازمه

ودلالاتايابالقرآنفياليوالنبؤابوالمعادالتوحيدادلةكانتولهذا

تح!اندراجهاإلىاحتياجغيرمنبنفسها،لمدلولهامستلزمةمعيناب

والحكمألتخصيصاتمنتضفنتهوماجميعهافالمخلوقات،كلثةقضثة

منكثيريزغممابخلافعيئا،سبحانهللخالقمسشلزمةوالغالات

فحدثوكلواجمما،إلىمفتقرممكني"كل:لقولهمدليلطانهالنظا!

تمريرهافي)3(تعبهمبعدالكليةالقضيةهذهفان"،محدبإلىمفتقر

وإنما،معينيوخالقمعينمطلوبعلىيدلطلايعارضها،ماودفع

ما.ومحدثواجمماعلىيدل

وماالمعادمنبهخبروما،توحيدهوادئةسبحانهايائةواما

قياسإلىاياتكويخهافييفمتقرفلا،رسلهلصدقالادلةمن4نصبه

مستلزئمبهاوالعلمعيئا،لمدلولهامستلزمةوهي،لمثيليولاشموليئ

لا.شمولي"ة(قا)(1)

...ملزومأفكل.قولهمن)2(

العرب!مإ-)ف(ةفىرلصصها)3(

"تضضنه".)ق(ت)4(

)ق(.منساقطهناإلى"
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العدلولإلىمنهاالذهنفانتقالعثه،يتخلفلابالحدلولللعلم

الدخاذرؤيةمنالذهنكانتقالوهوالبياذ)1(،كايةفيبينانتقال

محركا،لهاذ+إلىقسزاالمتحركالجسمرؤيةومننارا،تحتةانإلى

فالعلم،ذلكونطائربطلوعها،العلمإلىالشص!سشعاعرؤيةومن

القضيهمنواظهر)2(الذهنإلىالمبقالكليةالقضاياهذهبمفردات

العقلوعلم،ألبتةالكليةالقضيةعلىدلالتهاتتوقفالابل،الكلية

العلمفيفرقلاالايةبتلكالحنركعلمالحسيهالمعيتةالايةبحدلول

العقلفعلم،بالعقلومدلولهابالحساتدركالايةأنإلابينهما،

يشاهدبصاالحسكجزمبهاوجزمهوالنبواتوالمعادالخوحيدبئبوت

.المشهودةاياتهامن

ئدةفا

نوعاذ:أ(>ق/383أ3(التكليفإلىبالنسبةالفعل

-.(الحء1س-

لسبهفيواخخلفوا،ووفو!هجوازهعلىالنامناتفق:أحدهما

.يطاقلابأنه،عليهالقولإطلا!ا

الامرجوا!فيوتنازعو،يطاقلاانهعلىالناساتفقةوالئاني

اتفقأمرالدهبحمديئبتولم،وقوعهعدمفييتنازعواولمبه،

[تفقولاالعبد،بهيكلفإنهوقالوا:،يطاقلاانهعلىالصسلموذ

،يطاقلابأنهعليهالقولوأطلقواالعبد،بهكلففعلعلىالمسلصوذ

)2<

)3(

الح(

."وأظهر"ت(>عفيزاد

-!لحركةوا9+()ع

!.النسبةإلى"بالتكلجف)ق(:

.!وقوعه()جواذ.()ق
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مآخذ:ثلاثةوللمسألة

؛نوعان:انهاوالصواب،قبلهأوالفعلمعالاستطاعةان:أحدها

مقارنونوع،فحهشرطهيالتيللتكليفالمصححةوهي،قبلةنوع

التكليف.فيشرطافليست،له

هلالفعلوقوعبعدمسبحانهاللهعلمتعلقان:الثانيالمأخذ

.قالمقدوراكويهعنأخرجهفمنللعبد؟مقدوراكويهعنيخرجه

يطلقلممقدوراكونهعنيخرجهلمومن،يطاقلابماأمربهالامر

القدرةمقدوراكويهعنيخرجهلاأنهوالصوال!:ذلك،عليه

كوبهعناخرجهوإن،فيهوشرطالتكليفمناطهيالتي،المصححة

له.المقارنةللفحلالموجبةالقدرةمقدورا

افعالمنيكونلابانهاللهعلئمتعلقما)1(ان.الثالثالمأخذ

:نوعانالمكلفين

لافهذا،عليهالقدرةلعدميكونلابانهيتعلقانأحدهما.

به)2(.مكلفاولامقدوراممكنايكون

يخرجلافهذا،لهالعبدإرادةلعدميكونلابانهتعلقماةالثاني

ووقوعه.بهالامرجوازعنولا،الامكانعنالعلمبهذا

علمماانوهو:غحضها-وادقهامن-وهورابممأخذ!لهذأ

هل،لفعلهالعبدمنشاءهولولهمشيئتهلعدم؛يكونلاأنهاللة

بهالأمرويجعلممدورا،كوثهعنلهتعالىالربمشيئةعدمتخرجه

)1(

)2(

)ع(.م!ساقطهعاإلىلا...القدرة"!قدورا:قولهم!

(".بهمكلفاولاملكامقدوزايكوذ"لاو)ق(:إ،بهمقدورآيكوذدالا)ع(:
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عنيخرجهلالهالرتمشيحةعدمان:والصواب؟يطاقلابحاامزاا

افعالهمنعليهقادرهولمامشيئتهعدمأذكما،ئفسهفيممكناكونه

اإذاالإمكانعنالفعليخرجوانحا4لهمقدوزاكونهعنيخرجه،

مشيئتهلعدمامتناعهواما،فعلهيمكنهلمالفاعلارادهلوبحيثكاذ

أ.محالأويجعلهمقدوزا)1(كونهعنيخرجهفلا

للعيد،امقدورةيخزوهي،اللهمشيئةعلىموقوفهو:قيلفإذ

مقدوبى.غيرالمقدورغيرعلىوالموقوف

لماالعبدادهارلوبحيثكانإذامقدورغيريكونإنحا:قيل

كاذاإذافأما،عليهالعبد)2(بأدرةلعدموقوعهعدمفيكون،عليهليقدر

اله،امقدوزاكؤبهعنيخرجهلافهذا،لهمشيئتهلعدأوقوعهعدم

ب()ق/383ب()ظ/264الربمشيئةعلىموقوفةمشيئتهكانتماوإذ

يخرجهلاله،مشيئتهلعدماللهمنالفعلوقوععدمأنكما،تعالى

امناغيرهاعلىموقوفةتعالىمشيئتهكانتاوإن،لهمقدوزاكونهعن

هاوحكمتهكعلمهصفاته
!الىا،بهالحامورإلىالنظرإلىيتنوعالأصلهذافيفالنزاع

وادعىواحذا،القسمحينجعلومن،ووقوعهبهالأمرجوازإلىالخظر

ا،اقيطا،ممايظنهاالتيالأقسامبعضالوقوعمطلقابهالأمرجواز

وقوعواذ،يطاقلاانهعلىالناساتفقالذيالنوععليهاوقاس

علىأاو،يطاولملاانهعلىالمتفقالقسملوقوعمستلزلمالنوعذلك

امن!الحـمكأنالصحيحقاسمنفإنبيناأ3(،خطأانطأفقد=جوازه

)1(

)2(

)3(

)ظ(.منساقطهناإلى.(".وإنما."له:قولهمن

العبد"ا.يخر11)ق(؟

)ق(.منسقطت
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الفعل؛ع!العاجزعلى،لفعلهأرادهلوالذي،عليهالقادر،الفعل

كوذمنفيهيشتركاذمابجامععنهلعجؤهاونفسهفيلاسخحالتهإما

الفعلوقوعبعدمتعالىالربعلمتعلقومن،الفعلمعالاستطاعة

وحسا،وشركا)1"عقلابينهماالفرقعلممابينجمعفقد=منهما

لعالىالربجهةمنمأموروالعيد،وابطلهالقياسافسدمنوهذا

ومنهي.

مقدورةغيرفهي4يطاقلالماتكليف!اوامرهانهؤلاء:وعخد

له،مقدورغيرفتركها،نواهيهمنفعلهماعلىمجبوروهوللعبد،

بل،عنهنهيمماا!تكبهماتركعلىولا،بهامرمافعلعلىقادرهوفلا

الاوامر.بابفييطيقهلابمامكلف!،النواهيبابفيمجبورطو

يخوقفلاالعبدفعلإن:يقولونالذين،لقدرئةهؤلاءوبإراء

دلهمشيئةبدونيفعلهوأنهس!حانه،لهمقدورهوولااللهمشيئةعلى

مؤمئانفسهجعلالذيفهو،لتركهاللهمشيئةبدونويتركه،لفعله

ولا،كذلكيجعلهلمواللهوعاصئا،ومطيغاوفاجرا،وبراوكافزا،

عليها+بالقدرةيوصفولاخلقها،ولا،أفعالهمخهشاء

منشزاولئكوقولوجإ،منولئكقولمنسرهؤلاءوقول

الصراطعنجائر)2(الحقعنناكبوكلاهماوجإ،منهؤلاءقول

)3(-المستقيم

،1(

،2(

،3(

.ومشرعا"!عحدا:،)ق

"حائزلما.؟،و)ق،"حائد"ة،)ظ

و"!جموع032،،)1/إ:العليل!شفاءةيطاقلابحاالتكلجفمسألةفىانظر

.،01لا-401)3/:!السنةو"مهاج،492،-81392/:لماالفقاوى
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فائدة

جمعهي36[:]الشعراءأ<شفيحشرجمتأئدإلن!!أشا>:تعالىقوله

ا:قولانوفيها،مدينة

فخهصن؛هذأوعلىمدذ،:منوابنقاقهافعيلةأنهاأحدهما:

وبابه.وطرائفكعقائل)1(1فعائللأنها

مديونة:واصلها،يديندان:منواكشقاقهامفعلةانها:والحاني

وفعلله،منقادةلملكهافذللةمملوكة:اي،دان:منمفعولة!2"،

الياءضمةالقيتانكالخليلىفعندمبيغا،صارحتىبحبيوعفعلمابها

،مفعولواووبعدها،الفعلعينهيالخيالياء،فسكنتالياء،على

لانها"مفعول"واوفحذفتساكناذفاجتمع،ساكنةوهي)ق/4"13(

العين.منبالحذفاولىفهي،زائدة

هيوالباقة،الفعلعينالمحذودث:الاخفش1الحسنابوقال

الباءعلىالياءضضةألقوالحالأئهمياء"صارتوانحا"مفعول"،واو

ألتيللياءكسرةالضصةفأيدلت،ساكنةيا!وبعدهاالباءانضعت

بعدا،"مفعول"واوالواومعأساكنةلال!قائهاالياءخذفتثمبعدها،

واوفصادفتالياء،لأجلحدثتالخيالكسرةالفاءالزصت)3"ان

ياء.فقلبتهاساكنة"مفعول("

عليهاامميستوازضمشيب"ما!قالوا:بأنهمالخليلقولورجح

.-"الوالمنفيهماينالالذيوهو-منيل-وكارعلي!اممات:اي-

"كفعائل".)ق(:)1(

1(.لامفعول(:وظ)ع)2(

".الزمت1(:!ظ)3(
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واوفحذفواومنجول"،ومميوت"مئيوب:الكلماتهذهوأصل

،اللامالححذوفةتكونانيجورولا،الفعلعنوبفوا"مفعول("

تقلبإنما"مفعول"واولأنياء؛المنقلبةالباقجةهي"مفعول"وواو

فإذاوإلا،"عليهومقضيئومقضيئ!"مرميئ؛الفعللاماعتلتإذاياء

!"مضروبحالها؛على"مفعول"واوبقيتصحيحةالفعللامكانت

."ومقتول

فحذفها،لمعنىجاءت"مفعول"واوبأنالأخفش4قوورجح

بقاضي""مررت:يقولونأنهمترىالا،لأجلهجاءتبمامخل

لمعنى.جاءلانه؛التنوينويجقونالأصليةالياءفيحذفون

وبيع،وقيل،وباع"قال:فياعلبقدالعينبأنايفحاورجح

وواو،بالحذفاعتلتوالقلببالاسكان[ع!لتفلماومقول"ومبجع

إبقاؤهافكان،الفعلفييعتلولمشيءمنينقلحثلم"مفعول"(

حذفتومبيم""مقولفيالعينفانوايضا،أوجبالمعتلوحذف

فيبالحذفاولىكانتههناحذفتفلماو:ح""قل:قولهمفي

"(.ومجج"مقول

كلم!فيالتقباإذاالساكنان:يقولأنالخليل!ولنصرولحن

كلمةمنالساكضيناحدحذفإذافكذلكمنهحا،الثانيحزكواحدة

منهما.الآخريحذف

عليكم،نقلباالدليلهذا:يقولانالأخفشقول)1(نصرولحن

"خف!:اولهماحذفواحدةكلمةفيالساكنانالتقىإذا:فنقول

علىالحذف!اسمناقربالحذفعلىالحذفوقياسو!ح"وقل

)ق(.منسا!طهخاإلى.ا"..أن"الخليل:قولهمن)1(
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"قائم!:فاعلالفمعبالقلبالعيناعتلتفكماوايضا،الحركة

"مفعولي".واومعبالحذفاعتلت"وقائلأ()ظ/265

،مفعولاسمانهعلىدالة"مفعوللمااولفيالميم:الحلليهقالت

ا.الاصليالحرفمنبالحذفاولىفتكون،محضةزائدةالواوفتبقى

الحفعولئة،علىبالدلالةبط()ق/384تسستقللاالميم:الأخفشئةقالب

بواوإلانيتحيزولاالمصادر،منمقيلا"او"مسيؤايشبه"مبيغا"فإن

:اقوالثلاثةالمدينةفيفصار،احذفهاإلىسبيلفلا""مفعول

.مدذ:امنفعيلةأنها:احطها

محذوفة.وعبنها(أمفعولة!.والثاني

المدائنكانتفإن،محذوفةالمفعولوواومفعلة:والثالث

الجمع،الفبعدوقعتالمدةلأذكصحائف،همزهاتعينفعائل

.بمدةليستلانهاتهصز؛فلا،كمعيشةفهيمفعلةكانتوان

بالهمز)2(؟(>معائشقرامنقراءةفي4تقوفما:قلتفإن

مفعلةإماالحركةاصلهابل،زائدةلسحتاءهاويا،معيشةجحعوهي

،1(

)؟(

"!قولة".وع،:)ق

"قرأ)صى/917(:العشر".المراءاتفي"الحبسوطمفراذافيابنالامامقال

،الأعرجع!أسيد!واهماإلا،فيهيخحلفواولمهصر،بغير)معايق(كلهمالقراء

كهالرواةيأذ؟عليهغلطنام!هوفا!ا:قل،هحزاهانهحانافعع!وخارجه

ذإ؟والعردهالخحوواهلالقزاءاكثروقال،ذلكخلافعلىكلهمالثقات

بعيدا"أهـ.كاذوإذوجهولهبلحنليس:بعضهموقاللحن،فيهال!مزة

و"اللساذ":)7/167(،:والقرطبي!43(،)5/(لحبري":ا"تفسير:وانظر

/6(.)321
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جمعوهي"مصائب"،همزهمفيتقولماوكذلك،مفعلةوإما

مصيجإ؟.

قالححى،التصريفاهلعيشفكدرتمعائحح!،اما::قلب

معائش<>المدينةاهلقراءةواما"تصريفه(")1(:فيعمانابوفيها

نعيم،ابيبننافععناخذتفاذماإليها،يلتفتفلاخطافهيبالهمز

هذا.مننحؤالحئايقرؤممااحرفوله،العربيةمايدرييكنولم

بمصائب.منهااصيبوافلقد"مصائب"واما

وهوفهمزوا،"مصائب"،:العربقالتوقدالمازنيئ)2(:قال

"مصيجة"اندوهمواوكأنهم،السويقحلأت)3".قالوالغلطمن

"مصيجة("وإنما"شقائق("،هحزوا:كماجحعوهاحينفهمزوها،فيلة

علىالواوحركةفألقوا،فصوبة:فأصلها،يضيبأصاب:منففعلة

واكثرياء،فأبدلتساكنةواووبعدهاالصاد،فاثكسرتالصاد،

ينبغي.وماالقياسعلىيهافيجيء،مصاوب:يقولالعرب

إنماونحن،المدينةواهلالعربتخطئةالصصائبومن:فيقال

فإذا،بهتكلموافيحالنوافقهمالمقاييساستخراجفيانفسنانجهد

)1(

)2(

)3(

المعصف(شرحهمع)1/لأ.3-"التصريف،:فيقاله،الحاذني:هوعخحانابو

بو"وبالغ)8/5"(:":المعاني"!وحفيالآلوسيالثاءأبوقال.جنيلابن

القراءةحذهبأنذلكوتعقب،العربيةمايدرييكنلمنافعاإن:فقالعثصان

ت!بهقدوالعرب،الثقاتالفصحاءمن!أخوذة،متوالرةغيرشاذةكانتوإن

مصابوفيذكرفيماعهمهذاشمعوقد،صورتهعلىلكونهبالزائدالاصلى

الجادةعنخارجةأنهابهيرادانيحكلن،كلطإفها:سحبويهوقول.ايضاومالر

هـ-1لماالمععىبهذأكتابهفىالغلطيسحعملماوكثيرا،والقياس

03(.لأ)1/:!"تصريفهفي

(.أظفيوبياض،النسخفيتحرفت
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ولالهمتابعيننكنلم،فيهوخالفخاهمولحنا،اخطأعنهمثبتماكان

كانتماهوالجمعهدافيالمهمو!انريبولا،1كلامهملنهجقاصدين

افإذاوعجور"،ورسالة!"صحيف!زائدةمذةواحدهفيالعلةحروف

هوبمالهتشبيفا،بعفالحواضعفياصليافيهالعطةحرفكانماهمؤوا

.!علجهم؟بهيسجلغلطواي؟يلزمهمخطافأيأ،زائدةمدةأأ(فيه

تشبييمامنمالغرفبى؛اصلهعنكلامهممنالشيءيخوجوذوطالما

ولأكرافيكذا،يكونانينبغيكاذانهعلىتنبحإ،اوتخفيفاو

الإعلالحفهمافصححوا"استحوذ"،صححوا:لصاافتراهم،عديدة

إنا:قلتمفهلا"اسشوق"،صححوا:لحاوكذالك؟!مخطئينكانوا

ا()ق/385مدةالعفةحرففيها)2"مفاعلالفبعدالهمزةائقوالحاالقوم

الحوضعلأذومصايب"!"معايشفي:يستنكروهالمواحدهفي

الموضع.هذافيالغربةبشديدةالهمزةافليستهمؤ،موضع

بلمقس!،1غيروحذفوابداليقلبمناللغةفيكمللعجبويا

كاذوإذ،وخطةغلطالكانبغيرهتكلملومجرذا،سماغامسموعهو

01!القياسمقحضى

فيغلطاوقعتانها!عمالتيالأمثلةمنجخي)؟(ابنذكر)3"وقد

)1(

>؟(

)3<

)4<

"بحدةا.)ظا(:فيقبلهاوماهذه

ميحا((."!فاعل)ق(؟

)ظ(.فيب!نةوغبر"كرر("،>ق(:

العربتهحزه!ابعضذكرلمافالأنهالا311(،9.3-)1/أاصنصف":"افي

وسأقابأز1فيالساكنةالالفهمزمنعنهموردمااركماأ"وانايهمزةلامحا

غيرمنهكذااعتباطاولجس،وصخعةتطزقعنهوإنياا،ذلكونحووتأبل"

.(41لأ>3/؟ا"الخصائصاهـ""...مسكة
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يستهويهملماعليهمالغلطهذامثليجور"وإنسما:قالثم،كلامهم

يخلدونوإنمابها،يعتصمونقياساثلهمليستلأنهم؛الشبهمن

حيثسيبويهالحقدم)أ"الامامكلاممنهذاواين".طبائعهمإلى

وجفا".بهيحاولونوهمإلاإليهيضطرونمماشيء"وليس:2يقول

لصخالفتهاالصفاتنصوصالجهميةردمنشبيهالنحاةمنوهذا

والمقصود،الرايمخالفتهاعندالاحكاماحاديثردومن،اقيستهم

الموفق.والله،تخطئتهلاالمنقولفهموا،ستنباطاتبالأقيسة

فائدة

نطقواوإنسما،بهينطقولم،يطوعطاعمناسخفعل،"استطاع"

لهحسخه.ايكذا،لهطوع:وقالوا،اطاعه:)3"فيقال،مهبالرباعي

همزة"اطا!ه"()4(منفالهمزة،لداعيهمطيعةنفسهجعلوكأنه،وريخه

لكويه"طوع"فيوالتضعيف،التغصيإلىاللزوممنوالخقلىالتعدية

ورين.ح!ن:معنىفي

:ايللوجود،تكونأنفإما"اسخطاع("،فيوالتاءادصينواما

كلامه،واستضوبتجيدا،وجدته:أي،كاستجدته،ليطوغاوجدته

عطيفا.وجدته:اي،واستعظمتهصوابا،وجدته:اي

ولا"امرتهطاصائطيعخيأنطلبث:أي،للطلبتكونانواما

ب!نى:البناءهذاياتيوقدقدرلي،طوعيكونبلعلييستحصي

،1(

،2(

)3(

!4(

)5(

)ق(.فيليتو"كلاملماوظ،،)عفيليت""الإمام

.32(/1):"الكتابلا

.فقالوا"9:()ق

"-الطاعةفي9وظ،؟)ق

.!امرتهأناإذ":!)ق،"باشرتهاذإة:()ع
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الصيرورةبحعنىياتيوقدواستمر"،ومرواستقرا،"قر!:فعل

الفعلوبائهما"،الطينواستحجرالبعحز،"امشوق!:ب(265أظلم

واستعظم"."تعظم!.،تفعلموافقيأتيوقد،اللازم

لطلبفهوالاعتاب،طلب:اي،للطلبفهو"استعتب"واما

الثلاليالطلبلا،عتبةازالاي"أعحب"،هو:الذيالرباعىمصدر

أ<؟*2أقعتبينمنهمفما.بمصتتنمبوا>طق:تعالىفقوله،العتبهوالذي

:ويقال.عليهمعتبناوإزالةإعتابئايطلبوا!انةأي24[،ة]فصلت

السيدااستعتب:يقالثم،عليهوغضبعذهاعرضإذا"عليه"عحب

فاعتبه،رضاهإلىبعودهعنهنفسهعتب7يزيلأن!هطلب:أي،عبده

طلب:أي،سيدهالعبداستعتب:ويقال.بطاعتهعتحهازال:ايعبدكل،

ب()ق/كا!3فازال:اي،سيدهفاعشجه،عنهوعتبهغضبايزيلانمخه

م!فماهملستتختبوا>ث!إق:تعالىفقوئههذاوعلى،عنهنفسهعحب

منهمفماعنهمعتبناإزالةوهوإعتابنايطلبواوإن:ايآحت(

ا.توبتهمفيهايقبلولاعثراتهمفيهاتقاللاالاخرةلأذ؛عتحهمالمزال

ا؟"[:]الخحل<!3صإي!تخنبوذهمولا!فروألفذينيؤدنلا>:وق!له

والعحلبالتوبةعتبهإزالة:تعالىوإعئائهإعتاينا،منهميطلبلا:أي

عتبهافحزيلواربهميعتحواانالقيمامةيوممنهميطلبفلا،الصالح

ا.زسلهواتباعبطاعته

ا<لمجتضغتبوتولاهئممعذرتهتمظلمواائذفييخفعلافيوميئ>:قولهوكذلك

هواالعتبى")1("لك:الطائفدعاءفيلمج!ي!لنبيوقولكاأ،7]الروم.

ولكإعخابه،المطلول!أنت؟اي،العتبمنلاالاعتابمناسم

2/907.تقدم)1(
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وماعني،بهترضىمافأفعل،بطاعحكوارضيكاعتبكانعلي

نملهوالإعتابوالعتبى،حبدعلىمنهفالعتب،عليعتبكبهيزول

أمور؟ربعةقههنا)1"،عبده

علىيعتئمالاالعبدفإن،تعالىالدهمنوهو،العتب:الأول

والعبدإلاعبدهعليهيعتبأنيمصورفلا،العادللمحسنفإنه،رصبه

غلط.أقيح)2"غلطفقدذلكخلافالمفسرينمنظنومن،ظالم

ادلهفإعتاب،باعتبارينالعبدومناللهمنوهو،الاعتاب:الثاني

اللهعتبإزالةرئهالعتدوإعتاب،عبدعننفسهعتبإزالةعبده

بهايزولالتيالاسباببتعاطيإلاذلكعلىلهقدرسلاوالعبد،عليه

عليه.اللهعتب

فالله،بالاعتبارينالعجدومنأيضااللهمنوهو،الاستعتاب:الئالث

عليهم،عتبهوئزيلوا،يعتبوهأنمنهميطلب:ايعبادرو،يستعتبتعالى

يستعتبكمربكم"إن-:بالكوفةالزلزلةوقعتوقد-مسعودابنقولومنه

عنجه.إزالةمنهيطلب:أى،ر-دهيستعتبوالعبئ")3(،فأعتبوه

الاعتاب+اسموهي،العتبى:الرابع

منكثييرتخبيطمنيعصمكالذيالفصلبهذايديكفاشدد

المواضع.لهذهالعفسدين

)3(

)3(

"."عدهوظ(ت)ق

"."اخس)ق(:

أببابنواخرج،التمريضبصيغة)8/001("قفسيره":فيجريرابنذكره

المبيعهدفيزلزلتالمديخةأنمرسلأحوشببنشهرعن221()3/ششيبة

".فاعتبوهيسحعتبكمربكم"إن:فقالع!
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فاماا،بهنزللضزالموتاحدكميتحنين"لاحك!:النبيقولومنه

يطلب:اييستعتب(")أ"أنفلعلهمسحطءوإماحرداد،أنفلعلهمحسن

عليهءعتبهفيزولط،منهوقبولهاللخوبةبتوفيقهإياهإعتابهربهمن

إدن:الأثروفي،الرضىطلبوهوالاسترضاء،انظيروالاستعتاب

فيرضى.ليستزضىاللهوإذ،عنهفيرضىأ(386!قل!ربهليسترضيالعبد

وا،سخعخاب،الله!ضوالنطلح!فإنه،الال!تعتابفوقا،سترضاءلكن

مخلازمان.وهما،وعحبهغضبهإزالةطلث

احدها.هذه،لغاتخمس)2(وفيها:)استطاع،إلىرجعنا

تعالى:قولهومنهتخفيفا،الافتعالتاءبحذف،اسطاع:الثانية

.[79:]الكهف<يطهرو!أنأشبهعوفحا>

التا-،حذفاحدهما"؛امرانوفيهابالصاد،،اصطاع:الثالثة

لطا-.مجاورتهالاجلصاداالسينإبدال:والعاني

علىإدغاموهو3،الطافيالخا-)4"بإدغام،اسظاعلرأبعة)3":

حدهما.يخرعلىالساكنينالحقاءفيهلأن،القياسخلاف

فقالاسكلها،وهيوقطعهاالهمزةبفححاسظاعا،:الخامسسة

"اطوع"اصلهلأنالعي!؟حوكةذهابعنعوضالسين:5سيبويه

)2(

)3(

)4(

)51

.-عنهاللهرضي-هريرةأب!حديثمن)5673(رقمالبخاريأخرجه

حمطأ.وهو1ا"أربع:(وظ)ق

وهم.وهو"،الرابعهبعدهاوما""الـالثهوظ(ة)ق

.اا["السين:وظ،)ق

2(،لم3)"/؟24-و"اللعاذ":102،،؟-05)1/!تالاعرابصناعة"سرانظرة

ألمبرد.تعفبوفيهما
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أصلالتحركهاالفاواوهبقلبأعاصثمالطاء،إلىالواوفتحةفنقلت

العين.حركةذهابمنعوضاالسينفزيدتلفظا،قبلهاماوانفتاح

الشيءمنيعوضإنما:وقال،سيبويهعلىهذاالمبردوتعقب

العينوحركةفلا،اللفظفيموجوداكانإذافأما،وذهبفقدإذا

.تعدمفلمالفاكاإلىمنقولة

للحذفوتهياتوهنتسكنتلماالعينبأنهذا:عنواجيب

لمافيهاحركتهابقيتفلو،واطعتيطعلمنحو:،اللامسكوذعند

فئيدت،وأطوتبطوعلم:تقولكنتبل،الحذفإليهاتطرقا

نقلامور:لثلاثةالمتضمنالإعلالهذامنعوضاليكونالسحين

ماسكوذعندللحذفولعريضه،بالسكونووهنه،المتحركحركة

أوله.فيالسينبزيادةالاعلالهذافجبروا،بعده

عجنهفقلبت!اراق("اصلهفإنإهرا!ا،:قولهمسواءهذاونظير

وأرقت،يرقلم؟كقولك،للحذفعرضةفصارتتسكيحها،بعدألفا

5ص
لإعلاله،جبراأولهفيال!اءفعؤضت،والحذفوالقلببال!نقلفاعل

الهمزةإبدالفعلى)ظ/1266،"هراق"وأما،الاصلفعلى"أراقا"(واما

.المخرجفيلمجاو!بهاهاغ

البصرتين.قولهذا،يريح!اراحفياهراح:قولهم-ايضا-ونطيره

فتحمنهافعوضواالتا-،حذفواثم"استطاع"،أصله:الفراءوقال

التكلف.منوأبعدعملاأقلقالهالذيوهذاوقطعها،الهمزة

حذفمعووصلهاالهمزةبكسسر"اسطاعا":قالوابأنهمعليهورد

عدلوالماوالقطعالفتحيوجبالتاءب،)ق/386حذفكانفلوالتا-،

هذاأنذكروإنماذلك،لزوميدعلمفإنهللفزاء،ظلموهذا،عنه
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الاعلالمنذكرتمماكانولو:ويقال.والقطعللفتحمسوغالحذف

ومالاواقالواجاد)1(واناماقام:فيلاطردوالهاءالسينلزيادةمسوغ

مسؤغالتهذهانفعلم،نقوضهمنبأقلعليهنقضكموليس،يحصى

موجباتط.لا

فائدة

ومحتهوممتو!ومعتوهومخفوعومهروعومغبونمجنون:يقال

واماهالفاظعشرةفهذه،عقلهفيومصالمح!لحم)12(،وبه،وممسوس

مهروع.منالعامةفصحفهامخزوع

)11

)21

."دفاوا":(كق>

."بلصا%:(>ع،"بلم":(ق)

عخظد!
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ئدةفا

موطنن،فيوضعفها،موطنفي!وئهاتظهر:الاقتراندلالة

إطلاقهفياشتركالفظالمقترنينجمعفإذا،موطنفيالامرينوتساوي

خص!"()1(،"الفطر؟ع!:كقوله،الدلالةقويتتفصيلهفيوامرقا

الفطرروجعلتفإذافصلها،ثم")2(،الفطرةمن))عشر.مسلموفي

بالحديثالاستدلالضعفللواجبالمقابلةهيوالسنة،السنةبصعنى

الفطر"فلي!ستممنوعتانالحقدمتانتلكلكن؛الخحانوجوبعلى

بل،للواجبالمقابلةهي!ـ!النبيلفطفيالسنةولا،للسنةمرادفة

قولهذلكومن،الشارعكلامعليطيحمللاوضعيئاصطلاحذلك

منويمسويستاك،الجمعةيوميغتسلانمسلمكلعلى"حق:لمج!م!

كانفإذا،عليهالحقلفطاطلاقفيالثلاثةاشترلنفقد(")3(،بيتهطيب

قوله:هذامنواببنمستحبا،الثالثفيكانمنهااثنينفيمسشحباحقا

والم!الغةالاسشنساققضمناللفطفإن[لاستنشاق")4(،في))وبما-د

أ6".كذلكفالاخزمستححااحذهاكانفإذا،!يه
.،5(

)1(

)21

)31

)4(

)6(

هريرةأبيحديثمن)7!2(رفمومسلم19588(،رقمالبخاريأخرجه

-.عهاللهرضي-

.-عخهااللهرضي-عائةحديثمن)261(رقم

رضي-سعجدأبيحديثمن)846(رقمومسلم)987(،رقمالبخارياخرجه

-.عهالله

والنسائي:1(،21،رقمداودوابو01638(،رقم261/603احمد:اخرجه

والحاكم:368(،31/ةلما!ا،حانحبانوابن4481(،رقممماجهوابن66(،1/)

صحيح.وسحنده-.عهالله-!ضيصبرةبنلقيطحديثمن11/148(

)ق(.حت

الاخر".فكذلك7)ق(ة

162لأ



وأحد)1"لفطفيوالمفروضالمستحباشتراكا:يقولاذولقائل

شيءفياشتركاإذافإنهحاعرفا،ولالغةلاتساويهمايقتضي،عائم

واحد،لاريمفيتشتركالحختلفاتفإنشيء،فيافتراقهحايحتنغلم

م!يسبتالاكمافالاقتراذبخواصهما،ويفترقانعاماموفيفيشتركاذ

الاشتراكلهما!ملحبتوإنحا4فتأضله،عنهلا%ينفيها،خاصيةلأحدهما

فقط!عائماميرفي

تعذدفعند:فيهذالاقتردلالةضعفايظهرالذيالموضعواما

يبولن"لا:غ!بمكقولهبنفسها،منهحاواحدةكلواستقلال،الجمل

ئقتل"لا:وقولهجمابه(")2(منفيهيغتسلولا،الدائمالماءفىأحدكم

الاقترانلدلالةفالحعرض!")3(،عهدهفىعهل!دوولابكافر،ومن

وحكمهالمعناهامفيدةجملةكلفإذوالفساد،الضعفغايةفيههنا

)ق/7"13(واشتراكهما،الاخرىالجملةعنبهمنفردةاوغايتهاوسببها

حوفيشتركوانحا،وراءهفيحااشتراكهمايوجبلاالعطفمجردفي

بينهمايشخركفإنهمفرد،علىمفرذاعطف)4(إذاالمعنىفيالعظف

بكزا"واكرمريدا"اقتل:نحوواماوعحرو"ريا!"قام،العاملفي

ا.معنهىفياشتراكفلا

اواابظرفالسابقةالجملهتعييدأذظنمنطن:دلكمنوابعد

)1(

)2(

)3(

أ؟(

)ق(.من

جانوابن).لأ(،رقمداودوابو6959(،رقم)!1/365أحمد:اخرجه

-رضيهريرةابىحديثمن)1/238(،:والبيهقي)حم!/68(،:"الإحساذ"

اصحيح.حديثوهو-عنهالله

!!132(./الحتقدم

)ظ(.منساقطهناإلى."..يوجب"لا:قولهمن
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فالمحدةبلمحردةدعوىه-هذاالئانية،تقييديستلزممجرويىاوحالي

ببطلانها.جزمالعربيئالكلامتراكيبتأملومنقطغا،

وقصد،التسويةفيظاهزاالعطفكاذفحيث،الئساويموطنواما

فإذالقصد،وظاهراللفطظاهرفيتعارض!،الفرقفيظاهراالمتكتم

اعلم.والله،الترجيحطلبوالااعتبر،احدهماظهورغلب

فائدة

لانكسارياكاؤهووانقلبت،الرضوانمنلأنهواو؛لامه"رضي"

وجاءوابالياء،"رضيا("!اثنينإلىالمسندالماضيفيوقالواقبلها،ما

ذإ،يرضوان:والقياس،بالياء"يرضيان":فقالوا[)1"]المضارعإلى

كما"رضيا("،على"يرضيان"حملواولكنياء،الواولملبموجبلا

ليجريوذلك"أعطوا"،:يقولواولم"يعطيان"،على"أعطيا"حملوا

عليهم.يختلفولاواحد،سنننعلىالباب

فائدة

لأنهوويبه(؛وويسهوويحه)ويله:بأفعالالنطقمنامتنعواإنما

المضارعة،حرفبعدالواولوقعتفعلالهوضعوافلو،مقرونلفيف!

ووقعتب()ظ/266(ويثقويزن)يعد!بالحذفإعلالهايوجبوذلك

الساكنإلىحركتهانقليوجبوذلك4ثالئةيضاعلةحرفوهي،العين

إعلالالت)3"عليهمفيتوألىويحيد(،!)يبيعبالاسكاذ)3(وإعلالها،قبلها

راشا.الفعلفوفضوا،بذلكيسمحونلاوهم،واحدةكلح!في

)11

)2(

)3(

خطأ.وهو!الحاضي،:الأصولفي

.""بالاكن؟()ق

!."اعلالانوظ(ة)ق
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فائدة

ادجزاكلجهنصجزافإتمنهضلبعكاذ!افمن>ا:لابليستعالىقوله

فمسإ>كانوان،الخطاببلفظالضميرأعاد63[]الاسراء:/<-6فورا*

المخاط!ب،فغلب،وكائمسإمخاطمبإاجتمعلانه؛الغيبةيقتضي<تجعك

فحسن،والعقوبةالمعصيةفيلهتبعاكانإكما،لهتبغاالغائبوجعل

بالمعنىاللفظارتباطحسن)1(منوهذا،اللفظفيلهتبغايجعلان

به.وات!صاله

وعاملإهالحصدر،علىمالسإابنعخد>جزا:موفورا)*؟بخ<وانخصب

ا+الأولالمصدرعنده

قيامكمن"عجبت:تقولالمصدر،فييعملوالمصد!قال)2(ت

:كموله)3(.الفاعلواسم،قيافا""قام:نحوأالفعلفيهويعمل،قيافا("

اازدجاراهواهاعنمزدجراتلغانيااقربلافأصيحت

طلحا".مطلوب"هو:نحوالحفعولواسم

:آخرانقولان"جزاء"(ب(ا)ق/387نصاففيوبعد!

منجهنوجرأوممؤ(>فإت:معنىفيبمامخصوبانه:احدهحا

.جزاء""الناصمبوهو،"ا"تجازونلمخضمنفإنه،الفعل

لأنهاههنا؛حالأالحصدروقوعوساغحال،انه:والثاني

.موصوف

لا....أحسنمن"وهو)ق،:)1(

الكافهإ01"شرحفيولا"التسهيل!فيكلامهعلىأعحرولم،مالكابنيعني)2(

.08()ص/:""ديوانهاياعشىهو)3(
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عطاءك"خذ:تقولكماوهذا،القولينهذينالرمخشري)1"ذكر

."موفوراعطاء

اسمهوهـانمابمصديى،ليس"جزاء((ان؟الايةفييظهروالذي

والنصيب،كالعطاءهوبلجزاء"،"جزئتهمصدرفلير،والنصيبللحظ

علىفنصبههذاوعلى،فيهنقصلاتام:أيموفوربأنهوصفةولهذا

قالكماوهذاالحقطوعة،الصفاتنصمبيشبهوهو،الاختصاص

أتؤلدادوألأقربوذتركممانصحيبللزجالط>:تعالىقولهفيوغيرهالزمخشري

7-(صقفروضانصيحاكرأؤمتهقلمماوالأقئبولتلدانالؤلزكصمانصيبللنسا

مفروضا،نصيبااعني:أيالاختصاصعلىنصبه:دال7[]النساء:

>فريطه:تعالىكقوله،المؤكدةالمصادرانتصابينتصبأنويجوز

11[.]المساءة<)2(أللهمف

ئلىةفا

قولهم:بدليليذكر)3"الهسلش:

:"لحبقولهامحتجا

تأنيئهبعضهمظنوقد"اذفر"،

نافحهأردانهامنوالمسأأترابهابينمابنامرت

)1(

)2(

)3(

)4(

.36(لأ-21663/:!"الكشاففي

.924()1/:ا"الكساف11فيذكره

"مذكر".:)ظ(

هنماك:وصدره51(،)2/:و!الهحع"324(،)2/إ:الأشمونيأشرحفيالبيت

كلهـخولةنسفئفينجام!ت،7

واحدتهجحعانهعلىبعضهموائةمذكرانه)01/486(اللسسالى".)1فيوذكر

أنهعلىخرجهانهإ،،المسكتأنيثفيهالعودلجرانبيتاوذكر...!سكة

".المسكدارلحإلىبهذهب
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،محذوفمضافيعنخسبرلأنه،ذلكابمثلالتأنيثيثبتولا

اللبس.امنعنديجوزوهذا،المسكرائحة.افي

افائد-)1،

حالأ،انقلبتعليهاقدمتنكرةصفةكلالنحو:كلياتمن

لفظففارقهاحالأ،فجعلتتقدمهامعاتابعةصفةكويهالاستحاله

الصعنى.فيصعةالحالفإنمعناها،لاالصفه

نحو.بيافيعطفالموصوفانقلبعليهتدتعلمصفةوكل

بالكريم"مررلت:كقولكالعلمغيرزيد"اوكذلكبالكريم"مررئت

للبدلةصلحتابعوكل،لهمبينأ2"للأولتابغالثانيلأذاخيك"!

منولىعطفافجعلهبيانزيادةتضمنفإن،فيهنظرتالبحانوعطف

قوله.الأولمثال،اولىبدلافجعلهذلكيتضمنلموإدبدلأ،جعله

خرؤص>:وقوله!9[،:]الحائدة<صشكينطعامصممضرو>:تعالى

بخ<صواعخئا!إدق؟-بر؟مفاراللمتقينأفى>"وقوله،3[أه؟]النور(ذيتونهمبر!ة

.32[-13:النبأ]

فائدة

وأمر:ومضارعماضي؛ثلاثةالأفعال

يجعلهمابهيقترنفلا)3"ولذلك،للاستقبالإلايكوذلا:فالأمر

إلاامخهالمطلوبيكونفلابالفعلملتبسهولمنورودهواما،لغيره

،1(

)2(

)3(

."فوائد":وظ()ق

.""له(:أع

."الم1(:)ق
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نحوةبهالحأمورتكميلوإماالاسحدامة،إماوهومتجدذا،امزا

.[631:لنساء]اورشولهع!<بالئهمنوأا5ءأمنولذينأيأيها>

آ()ق/"3ال!رطادواتبعدالاستقبالإلىفيصرف:الماضيوأما

.)1(
؟تإن>:تعالىكقولهالخبر،فيلا،ونحوهوالانشاءالوعد!ي

دجميحمتقد!يصحهدكانوإن>26[؟]يوسف(فصعدقتلمجلم!قدقم!صه،

[611:ئدة]الط<!تهفقذقلت!كنثإن>:وكقوله،[2!:]يو!صف<فكذبت

وتوبياللهفا!تغفريبذنبألممتكنت"إن:لعائشة!الخبيوكقول

جدا.كثيرةونظائره(")2"،إليه

المستقبلفييثحتإنالمعنىبأن:ذلكتأويلفساديخفىولا

فييثبثإن:لربهيقولالمسيحافترىالحاضي!فيذلكوفوع

!مفاسدإلاهذاوهلعلمنم،فقدالماضيفيقلتهانيالحستقبل

إنمالعائمثةجم!م!النبيقولوكذلكإطلاقا،العاقلمنممتنعالكلام

بالتوبة.فتطاركيهذنبمضىفيماوجدكانإذ:اراد

اكرم!اقمت)3""إن:فكقولكمستقبلأالحاضيبهيصيرماواما

وللنحاة،المعنىمسستقبلاللفظماضيفهذا"4إليكاحسنتزرتنيوإذ

مسلكاذ؟ههنا

للمستقبل،الموضعوكاذ،الفعللفظفيوقعالتغسييرأناحلهما:

وهذا،تغييرهفيتصرفتالتيهيوالأداة،الحاضيلفطإلىفغير

المبؤد.العياسابياختيارا()ظ/267

)2(

)3(

((.)ق(:"وفي

.3(لألا).لىقمومسلم،؟()395رقمالبخاريأحرحه،الطويلالإفكحديثم!قطعة

لى."قمت:()ق
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فعلاعلىوردتوالأداة4المعنىفيهوإنماال!غييران:والثاني

االادواتلان؛الصوابهووهذا،الاستقبالالىإمعناهفغيوتف،ما

المغيركالاستفهامالفاظها،دونمعانيهاتغيرإنماللكلمالصغيرة

)1"والطلبوالترجيوكالتمني،الطلبإلىالخبرم!بعدهمالحعنى

"ترؤجت!:الإنشاء،بقرينةالحالإلىويتصرف،ونظائره،والنفي

جعلهااومن.الصيغهذهفيالقوليناحدعلىوطلقت!"،وبعتك

بابها)2".علىماضيةفهيبالنف!سقامعماإخبازا

الخبرفجهة،النفسفيعماإخبارللخارجإنشام!انها!والتحقيق

الإنشاء.جهةتنافيلافيها

لك،الله"كفر:كقولك،والدعاءالطلببقرينةالاستقبالإلىويتصرف

".فعلتإلاعليك"عزمبونحوالنار"،منوأعادل،الجنةوادخلك

إنا>؟تعالىبقولهمستشهدا،بعضهمعنديالوعدايضاإليهويخصرف

ا،[961:]الزمرربها<نجص،زضوأشرقت>،[أ؟]الكوثرلك!ثر(اأغط!ئف

للمحأمل.ظاهرنطروفيه،ونحوه[أا:]الخلألله<!+أمر>و

كقوله،استقبالهعلمماعلىيعطفهالاستقبالإلىايضاويتصرف

لىتيخفخويوم>89[]هود:فالى<همفأؤطقيصهيؤمقؤمهيقدم>:تعالى

.87[:الصل1لأوض<افيهـمنآل!صم!تفىمنلصحورففرخا

القسحم،بعدو"إذ""لا"ببالنفيايضاالاستقبالإلىويتصرف

بعدةء(منحممصأقسكهمااقلفالعآب(388)ق/ولبنا>:تعالىكقوله

الساعر:وكقول41[،]فاطر:

1(لي

،2(

)ق(.من

)ق(:"حالها(-
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)1"لنزالوردمائنافيدامماابداذدناكملافواللهردوا

علي"سواء:نحوالتسويةهمزةبعدوالاستقبالالمضيويحتمل

بالفعل،لمدلولالمصدرهناالمرادانوالصواب("،قعدتاماقحت

بل،الهمزةجهةمنالاحتماليجيءفلم،والاستقبالالحالمناعموهو

الحصدر.إلىالقصد!هةم!

يصلحفهل"لم"ب."ام"بعدالواقعالفعلاقترنفلو؟قلتفإن

؟.المضييحعيناموالاستبالللحالالماضي

بقولهحش!ولمضي،تعينإلى"التسهيل")2(صاحبذهب:قلت

أنه:والصواب،[6:]الجقرة(تعد!هئملنمأنمءأندرقالغعلتهضسوأ">:تعالى

فرقفلا،وعدمهالإنذارعليهمسواء:المعنىفإن،المضييتعينلا

الانذار")3".تركتامانذرتاعلي!م"سواءةيقالانوبينذلكبين

الفعل،فيالمضييتح!ينلمإسميهجملة"ام"بعدكاذلووكذلك

،[0391]الأعراف<صحت!وتأشصأتمأدعؤتموهتمعلئكمسوآ">:تعالىكقوله

والمستقبل،للماضيأيضاصلحالئحضيضحرفبعدالماضيوقعوإذا

ولينذ!وألدينفيلخ!هوطالافةبنفرقهسصمنفلولانفو>.تعالىكقوله

ههناالماضيان:والصوابأ[،22:]التوبةلييم()4(رجعواإذاقؤ!هم

لقرونمنمن>فلولاكاق:تعالىكقوله،عنهيتغيولموضعهعلىباقي

والآية،اتيتفيمااللهاتقيتهلا:ويقول[أ16]هود؟(!ولوإببسقحلكم

)1(

)2(

،3(

)4(

41(.)9/2(،)1/":"الهحعفىذكره

".الكافية"شرحفيولا"التسهيل،فيالنقلهذال!س

المعمىماضي!لم"بعدمافإذنظر،فيهإهذانضها؟حاشية)ع(هامضفى

أهـ.الانذار"؟أاتركت"أم:التقديريكونأذيصحفكيف،قطعا

)ق(.منوتكحلتها"طاثفةلمافولهإلىوظ()ع
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لمج!اللهرسولعنالمتخلفينذمسياقفيتبوكغزوةفينزلتإنما

توبيخاوبخهمثم،كافةلينفروايكونوالمالمؤمنينأذتعالىفأخبو

بعضهم.ويقعدبعضهمينفرانعلىل!حصرمتصمنا

وققعد،والبعوثالسرايافيطائفةمنهميخفرأنه:القولينوأصبح

إل!هم،!جعتإذاالضافرةالطائفةالقاعدةفتنذرالدينقيتخفقهطائفة

:لوجوه،والأحكاموالحرامالحلالمنبعدهمنزلبحاوتهخبرهم

وتوبيخاالجهادفيالنفيرسياقفيهيإنمااالايةاناحدهات

عنه.القاعدين

فيسافرلمنيقالولاالغزو،فييكونإنحالنفيرااذ:الثالي

نفير.:فيهللسفريقالطولاأسحنفر،ولانفرإنه:العلمطلب

الضافرينحكمبياذعلىاشتحلتقدتكونالايةان:الثالث

أهلافالضافرون،والعلمالجهادفياشضراكهمبيانوعلى،والقاعدين

فإذا،والعلمبالجهاديتمإنماوالدي!،الخففهاهلوالقاعدونالجهاد،

ئعلمائمالدي!،فيبالتففهوطائفةا()ق/9"3بالجهادطائفةاشتغلت

بالعلمالحصلحةحصلتإل!هم،رجعواإذاالحجاهدينالفقهاهل

النفيرجعلإذاوأمالحعناها،والاكصل،ابالايةالأليقوهذاوالجهاد

لنفيراإخراجمعللجهاد،تعرضفيهايكنلم%العلملطلبنفيزاقيها

موضو!ه)1(01عغ

راواأنهم.العلمطلبفيالنفيراندعوىلهماوجبوالذي

وهمالضافرونهمفالمنذروذ،القريبالحذكورعلىيعودإنحاالصحير

.المشفقهون

)1()ظ(:"موضحعه((01
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سلامتهعند)1(الاقربيرحإلىإنماالضميرانهذاةوجواب

هوالقاعدانيقتضيالسياقانبيناوقدالأبعد،يقتضيمعارضلام!

.الراحللنافرالمنذرالمتفقه

الاستقبهال؟منهيفهغوانما،ماضالايةفي"نفر"انوالمقصود

"لولا"لفظةان:الموضعهذافيوالتحقيق،بهيؤذدنالتحضيضلأن

تجردوإن،وضعهعنالحاضييتغيرلمللتوبيخلجردإنو"هلا"

معنىمشرباتوبيخاكان!انالاستقجال)2".إلىتغحرللتحضبض

ناجازب()ظ/267"كلما"بعدوقعهـان،للأمرينصلحالتحضيض

[؟؟منود:الحؤ1<دسوالاكذبوةأفةماجاقي>:تعالىكقولهالمضيبهيراد

ظو!أيخصها<بدلتهخهم3جلو>!اجمث:كقولهالاستقجالبهيرادوان

[.ه6]النحاء-

جمازللموصولصلةوتعإذاانه"التسهيل")3"صاحبظنوقد

أنقبلمنتابوأالذجمتإلا>:تعالىبقولهمحتخاالاستقبالبهيرادان

وهموهذا،34[:]المائدة-<أ*بررجصغفرودلهاتفاعلموعلتهـمتقدرو

تقدمتالذينإلاوالمرأد:،ومعنىلفطاماضلوالفعل-اللهرحمه-منه

-رحمهلحظهالذيوالاستقبال،سبيلهمفخلوا،عليهمالقدرةتوبتهم

تابمن.معنىففيه،الشرطمعنىمنالكلامتضمنهلحاهوإنما-الله

ولو،الضلةقبلم!هذايجيءقلم،سبيلهفخلواعليهتقدرواانقبل

وضعاماضئاإلاالفعليكنلم،الشرطمعتىعنالصلة)4تجردت

،1(

ح!)2

)3(

)4(

.[("الفريب.()ق

...الئحضيضألاذا.قوله!ن

.2،حاشية،1635/لحاأنظر

"-"تحركت:وظ()ع

)ظ(،منساقطهناالى،ا
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.ونظائره،[31!:عمران]آل(ألئاسلهملقالذفيآ>:لىتعاكقوله،ومعنى

صاحبفقال(")1"،مقالتيسمعامرءاالله"نضر:قولهواما

لنكرةصفةوقعكويهمن!اء"سمع"فيلاستقبالإن"الخسهيل")2":

:تقول،بحالياستقبالأيوجبلاذلكفإدط-ايضا-وهموهذا،عا!ة

وكم،جهلابوكفرهانعحهوكم،لقيتهارجلوكم،انفقتهمالي"كم

جهةمنالاستقبالجاءدحإنماغ!ي!"،اللهرسولمععليشهدهصثحهل!

فوعاهامقالتيسمع"من:قؤةفىفهو،الشرطمنألكلامتضحخهما

ا.فتأملهاللهرو"،نضره

إذااللاستقبالصلحححثإيىمضافاب()ق/938وقعإذاوكذلك

شظرفولماوخهكحزجتحتثهومق>:تعالىكقوله،1الشرطمعنىتضحنسا

فلم،[1ه0:]البقرة(شظرة!ضهكمفولوأاكنتضماوححثالصامثأق!جد

مااقبلمنجاء!إنماظثه،كما"حيث"قبلمنههناالاستقباليأت

إيأيكنلمالشرطمنتجردلوولهذا،الشرطمنالكلامتصتحنه

الشاعر)3(:قولوأما."فلانذهبحيث"اذهب؟كقولك،للمضي

غدافيماكانواستحجابالامرمنمضىمابتذكارالح(لاتيكموإني

!،لحوصولصلةفيلكمويهاالحعنىمستقيلةههنا"كان"تكنفلم

)1(

)2(

)3(

)4(

مناوكيرهحا)236(رفمماجهوابن01335(،رقم)21/106أحمد:أخرجه

الصحابة،منجماعةحديثمنشواهدوله-عهالله-!ضيانيحديث

%بها.الحديثيصحح

.تقدمانظمهـما

"الخصائص":فيوهو(،الملحق)ص/572-"ديوانه،:للطرماحالبجت

.)3/331(

01دابذكر("ا:السخفي
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جاءوإنماالأمر"،منمضى"ما:قولهفيللمضيوقوعهابدليل

للفعل.وقتاخعلالذيالظرفجهةمنالاستقبال

فصل

لهي!لحاوبالالسقباليحتصفهل"لا"بالمضارعنفيوإذا

؟وللحال

ابنووافقهلهحا،صلاحيئه:الاخفشمذهب؛للنحاةمذهبان

صحة.علىبإجماعهممحتجا،لسيبولهلازمانهوزعمأ"،أمالك

ريدا"."الا:بمعنىفهوريدا"يكونلاالقوم"قام

"،تظنهبملاامذلكو"اتظن"تحبهبملاام"اتحبه:قولهمذلكومن

"،تباليلاواراكتقبللالك))ما.وقولهم،الحالبمعنىانهريبلأ

وقارا(للهلرجونلالكمما>و84[ة]المائدة<باللهنومنلالناوما>:تعالىقال

آلذىأعبالاليوما>02(:]الخملالهذهد<أهـىلامالمى>و13[:]نوح

للاستمبالبهايتخفصانه2"أالزمخشريوزعم22[:]يس<فطرني

واقعا،الفعليكنولم((يفعل"هو:قال"وإذا)3":سيبويهقولمناخذا

بالمستقبل،اختصاصهفيصريحاليسوهذا"،"يفعل"لا:نفيهفإدت

،الحالتنفيلاةيقللموهو،والاستقبالالحالتنفيالا(فإن

اكثرفي"لا"بونفيه"ما"بالفعلنفيبينيفزقانسيبويهارادوإنحا

كادتفعل،حالفيهو:ي،يفعلهو:قال"وإذا:فقالالأمر،

نفيهفإنواقغا،الفعليكنولم،يفعلهو:قالوإذا،يفعلمانفيه

)1(

)2(

)3(

كلامه.علىاعثرلم

(.يعحشلابنشرحهمع-801-)8/701:"المفضللمافي

)3/117(.لم)الكخاب":فى

9163



،للحالبهاالمنفيالفعليخلصلا"ما"أنومعلوم"،يفعللا

فعلم،الاستقبالفعلفي!"لا"الحالفعلفيجعلهاقدوسيبويه

الحرفين.استعمالمنالأكحرا!ادإنماانه

لاوهماولا(""مابمرفوعوهوالمضارعنفيجاء1كيفوتأمل

والمشاكلة،بمرفوعمرفوعويقابل،للمثبتالحنفيلتثماكلدفعهئزيلان

،،1(00.
اخذه:كقولهم،الالفاظبعضلهايغئرواحتى،كلامهمديمهمه

.ونظائرهوالعشايا،والغدايا،حذثوماقدمما

"إنينحو:عليها()ق/093الابتداءلامبدخولالحالوترجح

تذهبواأناطليحزننى>:يعقوبع!حكايةتعالىقولهوأما،"لأحبك

ناويمتنع،الحزنفاعلوهو،مسشقبلوذهابهم13[،:]يوسفبهء(

حالا.والفعلمستقبلاالفاعليكون

تخلصالااللامأنعلىدلياطهذاأنالتسهيل""اصاحبفئعم

ألنمه<يؤمبتهخليخكوربكوإق>:بقولهأيضحاواحتج،للحالية

،المجردةباللاميكونإنماالتخلع)2(:يقولاذاولقائل[،124:النحل1

للحالط،اللامتكنلم،للاستقبالتخلصهقىينةبالفعلاقترنإذاوأما

فزضى!اردبنيعطيثولسؤ!>:تعالىقولهفيكما(""سوف!:وهذا

الم"!إكانوهذا،للحاللتخلصالقرائنهذهفلولا![،:]الضحى

اقتضاءامنعت"إن"ف73[،:]المائدةينتهوا(الو>وإن:تعالىكقوله

خلافاللحالفمخلصةو"المماعة"و"آنفا(""الان)أواما،للمصي"لم"

لبعضهم.

)1(

)2(

".؟"فهمهخر

"."التخليص:وظ()ق
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!!اوالامر7"أ[:11!ضة<بشر!هن>هآلق:تعالىيقولهواحتخ!

"الآن".فيعملوقد،للمستقبليكون

اؤلهالمتصلالزمنهوهنا"الان"بأنذلكعنا(*ظ/268واصب

كقوله،بأولهاعتجازا"الآن"بعنهفعبر،الاستقبالفيمستصرابالحال

والصواب،[9:]الجن(9باأبرارصالثهابالبما!ذآلأقيستتمحفمن>:تعالى

والمعخى:،بهالحأمورلفعللاوالاباحةللأمرظرفالايةفي""الانان

المباشرةوقوعمذةفالان:الحعنىانلا،مباشرتهنلكمابحتفالان

ماأذري>ومآ:كقولههـان"وليس"ماببنفيهالحالبهوترجع،منكم

مابعيااماقرسبأدر!ى!)ذ>:وكقوله،[9:]ا!حقاف<باكوولابطيفعل

الشاعر)1(:قولب"ليس":نفيهومثال901[،]ا!نجياء:(،توعدوت

!كثبماسيرضىيمشيمنولكنبمئلهاارضىاللهوبيتول!ست

)2(:قولهواما

يذبلدامماالدهريكونوليسقيلهكانولافيهممثفهفما

ومستقبل.وحالماضإلىالنفيتقسيممنللاستقجالجاءفإنما

بهذاواحتج،للاستقبالبذلكالنفييخلصهلا:مالكابنوقال

:)3"وبقوله،البيت

وئأميلال!اشفاقشحوالعيشيدركهليسلأمرساعوالمرء

)1(

)21

،3*

لجحظةيروفوعجزه،ينسبهولم038(،*2/:""المستقصىفيالزمحخشرجمماذكره

إ.مطيتيالححاركاذرفحىعن!و،:وصدره3(،لأ)ص/""ديوانهفىالبرمكي

يحدحقصيدةمن)1/433،"ديوانهإ:-عنهالله-رضيثابتب!لحثمانالججت

.-عنهالله-رضىالزبحربها

لا(.5)ص/:ديوانه!11،الطبببنلعبدةالت
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أ11(:ذؤيبابيوبقول

تقلعماوعبرةالرقادعندحسرةوأودعونيلنيأودى

حمك!يو؟النبييمدح]الاعشى[)2"وبقول

غدامانعهاليومعطاءوليسنوالهايغبمانافلاتله

أ،ئبعإننبنحنل!منإلحنلهولانلىيكوتمانر>:تعالىوبقوله

01[15:]يونىاب(يوح!+ما

منالمنـدىءالفعلتنفيالادواتهذهاد:ذلكفيوالتحق!ق

منقطعانفئاالحالفيتنفيهفلا،الاستقبالفيالنفي!تمر،الحال

بهاالتلبسجوازمع،المستقبلفيتنفيهولاا،لذمستقبلالتعزضعن

ا.فتأمله،الحالفي

وأب(093)قل!،تتفيس)حرف:اشياءبعشرةللالصتقبالوتتخلص

اأو،مجازاةاو!"لعل"،إشفاقأو،ترجاداةأو،ناصبمصاحبة

لوتذهنووأ:تعالىكقوله(،المصدرية"لو"أولتوكيد،نوني

:الشاعر)3"قول،الإشفادقومثال9[،:القلمأشأ-!<لمحيدهخوت
لا-.صاصمر.كل!

لئيغاححقبييغتزعسىولكنفنجاكيمح!فأما

كا!!بم

،1(

)2(

)3(

فيهةواليب1،142)صى/:"و"المفضليات،2(ل!)1"%:الهذليين"ديواذانظر

تقلعلاوعبرةالزقادبعدكصةواعقبونيبنيئأودى

لمحه:والبيت(137ص/):"إديوانهللأعشىواليت.خطأو!و،("النابغة:الأصولقي

كدامانعهاليومعطاءوليسونائلتغبماصدقاتله

.مشسوبغير328!ل!)9؟ا"و"الخزانة)3/915،،:"الكتابدافياليت
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فاثدة

وراء")1"وراءمنخليلأكنت"إنما:الصحيحالحديثفيقوله

وجهاذ:فيهيجور

الفتح،علىمبنباذوهما،وا،فصعحالأشهروهومغا،فتخهما

والحعنى:يت(1بيتجا!ي"هو:كقولهم)2"للحرفالمتضحنللتركيب

صباحيأتيكو"فلانبين"،بين"همزة:قولهمومنه،بيتيإلىبيخة

و"وقعواباث("،وحالثبيثحيثالبلادو"تركوايوم"،ويؤممساء

اصله"فإن،وبابهعشرا""خمسة:كلههذاواصلبيص".حيصفي

ولا،العطفحرفمعنىلتضفنهوئنيفكب،العطفالتركيبقبل

مقصودعشر""خمسةفيالاسمينلأن؟وبابه"بغلبلفى"(:كذلك

"بعلبك".بخلافالتركيبقبلدلالخهما

المقطوعةكالظروفلضمعلىوراء،"وراءبناء:الثانيالوجه

الجوهريأنشدهبمامحتخابعفالمتأخرينهذاورجح،الإضافةعن

،،3(.

بالضم:(""صحاحهلمحي

؟(وراءولوراءمنإلالقاؤكيكنولمعليكأؤمنلماناإذا

"قبلكبناءبخيتالأولى"وراء"فهذاوعلى،بالضمانشدههكذا

اوجيما:أ!بعةالئانيةوفيفطعتا،إذاوبعد"

)11

)21

)3(

.-عهحااللهرضي-اليعانبنحذيفةحديثم!)591(رقم!سلمأخرجه

لا.للحذف5:(ظ)

(6/3252).

الغفيلي.كتيإلىمن!وبا5"()1/الكاكل":1افىوذكره
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.ايفيها"من"تقديرعلىأيضاكذلكبناؤهايكوذاذ:احدها

بالاولى.اكتفاء"من"خذفتوراء("،منوراء"من

البناءحركةفيوتبعتها،للأولىلفطياتأكيداأتكونان.الحاني

كحركةفهي،عارضوبناؤمماالاعرابفياصلالهاولانلقوكها،

ريا".ريد"يا:كقولانالمفرد،المنادى

منها.بدلاايكوناذ:الخالث

)2":كقوله)1"،بيانعطفيكونأذ.الرابع

نصزانصرنصرايا:لقائلسطزاسطرنواسطايىإني

بنفسهيبدللاالشيءلانشيء؟لاالتحقيقعندالوجهانوهذان

الاتحادوبمعهـاضحار،اظهايىأووتنكير،تعريففيماباختلافإلا

،الفائدةعنالإبدالهذالخلوالآخرمناحدهمايبدللاوجهكلمن

حقيقةيفهمولا،بنفسهيتجينلاالشيءفإذ،البيانعطفوكذلك

.الوجوهجميعمنمتساويينلفطينبينالبيانعطف

وجهاذ:ففيهمافتحهماوهوالاولالوجهوعلى

تقريره.تقدمكماالبناء:أحدهما

غيرولكنه،إعرابفتحة"وراء"فححةوتكون،الإعراب:والتاني

بعينهمضافقصدبهايق!دلملما"وراء"أن:وتقريره،منصرف

الخلفيةلمطلقجنسيعلموهو،بنفسهمستقلاسمكأنهاصارت

)ق(.صنسافطهماإلى"...عارض"وبناؤها:قولهم!()1

":!الكتابوانظر(،الملحق-)ص/147"ديوانه":العجاجبكلرؤبةالرجر)2(

034(.)1/!ةو"الخصائص(،185ل!)2
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.الصرففمنعتوالعلمحةالتأني!ث!هافاجتمع،مؤدحةوالكلمة

تقدمتالتيالاربعةالاوجهالثانمية"وراء،ففيأ(193)ق/هذاوعلى

فيوقعماذكرناهماصحةعلىب()ظ/268ويدل،الحضمومةفي

في"من"بتكراروراء")1(منوراء"منةالحديثرواياتبعضى

ومنعالإعراببهفيتعين،الخركيبينفيوهذا"وراء"،وفتحالموضعين

كتابهفيدصالجوهريأذ:الكلمةتأنيثعلىوالدليل،الصرف

.""وريئة":!تصغيرهافيقالوالانهمموثة"وهي:فقالتأنيثهاعلى

لامعنويتاننتهابل،الصمدودةبالهحزةتأنيثهالضسولكن:قلت

حثوهفيالهحزروتقعلمصغرإذابالهمزةتأنيثهمالأن)2(؟لهعلامة

للتأنيث،ليسته!مزتهااذعلم"وريحة((قالوا:فلما"حمراء"،!؟

هاتينفيحكيتوقد.ونحوهماو"اذن"،"قومن"كتأنيثتأنيثهابل

اخر:أوج!أربعةالكلمتين

بناء.كسرةوهي،فهماالهحزةبكسروراء("وراء"من:أحدها

إضافةووجهه،الانيةوضمالاولىبفتحوراء"وراء"من:الحانية

قالوا:،الضمعلىالثانيةودنيتالأولىفأعربت،الحانيةإلىالاولى

مقطوعة.غايةوالثانيةمنصوئا،ظرفاالاولىفتكوذ

لمحذوفيصفة"ورا!"يكونأنيستلزمهذاوتصحيح:قلت

فمع!الاوراء،مكانمن:تقديرهفيكونفيه)3(،الظرفيةتقديرليصخ

)1(

)2(

)3(

*11/991(:"تفسيرهإ:فيالقرطبىفاللكناخرجها؛منعلىأعثرلم

أهـ.من"ا"9بإعادةورإء"منورا-"من:محلمنسخبعضفي"ووقع

لا.لكن9(:)ع

)ق(.من
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ظرفا.ينتصبلا"من"ماشرة

مااووجهه،الظرفتةعلىفيهمابالنصبوراء("وراء"من؟الحالثة

ء".وروراءمكافي"من:ايمحذوفموصوفتقديرمنإليهاشرنا

الاولىفتجز،الثانيةوفتحالأولىبكسروراء"وراء"من:الرابعة

احمرأأ(أ"من:كقولك،المنصرفغيرإعرابالحانيةوتعرببإضافتها،

.امامضدخلف!؟الكلمةهذهوموضوع"،عثمان

"امام("بمعنىتأتيقدأنهاإلىواللغويينالمفسرينبعض!وذهب

بأمرين:واححجبينهما،مشتركةفحكون

:!<فيمحديدص3مامنوبسقئجهنمو!ابهء>من:الىتعاقوله:الأول

وحثا>:قولهوكذلك،الكافرامامهي)3(إنماا")2وجهنم[16:]إبراهيم

وفيماا،أمامةالغليظالعذابوانما[17:]إبراهمم-<ادغليأورآحه-عذافي

ا+ليستقبله

ااجصقيعملوقل!مسبهينف!شاالسفينها!>:تعاالىقوله:الئاني

قراءةبدليل،امامهم:أي9![:]الكلهف<مكورآ!ه!ناجمحبهاو!قفاهـدت

(!"(.ملكامامفم>اوكان:عباسبنعبدالله

يكونلاكما،"اماما"يكونلاو"وراء"،ضعيفالمذهبوهذا

،الغيرهوراءالشيءامامفيكون،شيئينالىبالنسبةإلا"و!اء(("امام"

وداءيكونانوامافيها،يعقلالذيفهذا،لغيرهامافاالشيءووراء

)1(

)2(

)93

!94

احجر"-ا:المطبوعاتفي

)ع(،منساقط"وج!نمصديد،ماءمن"ويسقى

اهو".:"اي9ع(:

)0238(.!قمومسلم)5؟47(،رقمالبخارياخرجه
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فكلا.امامهبحعنىزيد

ورآبه->قن:قولتعالىفأما؛فيهحخةفلابهاستدلواماواما

منفهي،مويهبعدجهنمملاقيانهفالحعنى16[،]إبراهيم:<جهنم

جاتهبعدكانتلمافهيالدنيا،مفار!تهبعد:ايب()!ا/193بعده

فلاقبل""بعديكوذلافكما!"بعد"،"وراء"لان؟وراءهكانت

يكنلمالكافر،موتبعدجهنم:قلتلووانت"،امام"وراءيكون

فتامله.،مكانلازمانههنافوراءبوجإ،"قبل"معنىفحها

فكونهاومستقبلته،مامهوهي،وبعدهجياتهزمانخلففهي

إنمماالزمانبعديةلأنالاشتباةوقعوإنمما،باعتبارينمافاوخلفَا

فيماالحكانوورائيةغد""بعد:كقولك؟امامكلئستقبلىفيمايكون

.مكانلازمانورائيةددابه-ج!نم!من:ف؟ظهركوراءتخلف

معنىكانفلما،امامكهوالذيالمستقبلفىتكوذإنمماوهي

وكذلكفيها،اشتراكولا؟مشتركهانهاظنمنظنلهالازم"امام"

.<جهغ-ورايهمن:لكوكذ،/بر-(ظيأابعذبه-و!اويهت>:لهقو

امام!وكان>:قراءةصحتفإنورأءه!مك(>وكان:قولهواما

خلفكانالملكانوهو،العامةيناقفالقراءةلامعنىفلها(،ملأ

فيوأمامهم،ذهابهمفيوراءهمفهو،عليهمرجعهموكانظهورهم

اعلم.والله،بالاعتبارينفالقراءتان،مرجعهم

ئدةفا

فيهالعاملانبهاريدإن"العامل!رارنثةفي"البدل-قولهم

-كمامقدزاوإماظاهراإما،إعادتهمنفلابدمتبوعهفيالعاملغير

لمذهبمخالف!وهوجدا،فضعيف-وغيرهخروفابنمذهبهو
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ويتعين،الاولهوفيهماالعاملاذكلامهعليهدلالذيفإن،سيبويه

عاملهولأ(،يعادولاومجزوممجروبىمنيبدلماالمبدلاتمنلاذهذا

منالإبدالفيوالجازمالجارإضماراطرادلزممقدراالعاملكانفلو

ممتنع0وهووالمجزوم)2!المجرور

امرافي:ادعوهمالهماوجبوالذي

تعالى:كقوله،العاملمعهيعادماكثيزالبدلراواانهمأحدهحا:

ءامنلصنأشخصعفواللذينقؤمهءحتآستبروألذينتملاقال>

ا.نادراإلاالخواجمنغيرهبممعادايروهولم7[ه:]الأعرافمتهغ<

الاطراح،نيةفيوالأولبالذكر،المقصودهوالبدلان:الثاني

بقيهبخلافاولىبالعاملمباشرتهكانتالمقصودهوكانفلما

،الأولهووالتاكيدالبيالأوعطفالنعتفيالحقصودفإن،الخوابم

وتبيي!.توضيحعوالثانيأ()ظ/926

ثاذفيهفالععطوفوالمحبوعالتابمفيهقصدوإنالنسقعطفواما

شيءفيحجةولا،الأولا()ق/293بالعاملافيهفاكتعيلمقصودتابغ

ا!رانهمناكحرالعاملجمرارمنخالياالبدلفمجيءالأولأما،ذلكمن

والاختصاصط،البياذلمزيدالآيةفياللاماعيدتاوانما،العاملبإعادة

خاصة.المستضعفينللمومنينكانإنماالمستكبرينمنالقولوان

لناعيدأ>تكودط؟تعالىقولهفياعادتهاههنااللامإعادةونطيز

قولهم:فياللاميزيدونكانواواذا؟11[،:ائدة][دحاوهاخرنا<لأ!لنا

الاختصام!لقصدإليهبالمضافالمضافارتباطاسدةمعلك"ابا"لا

)1(

)2(

.للاعليه:()ق

)ظ(0م!ساقطهاإلىلما...يعاداعاملهداولا:قولهمن
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يعذلمولهذا،وأقوىاولىالايةهذهمثلفيبهافالإتيان،والتيين

سبيلأ<إلةآشتطاحمنتبيتحجلناسعلى>ولله:تعالىقولهفي

-15:]ا!قكدبؤ(-فاصيؤ؟في>فئفعابآلاصحية:قولهوفي79[،:عحران]ال

!واتذ!ت*إ*7!رروآلصئصتقيصآلفحرروهدنا>:قولهوفي16[،

-.-/صرطمسحميصصرفىإلمتلتهدىوإنك>:قولهفيولا،7[-6:]الفاتحة

يققذلكيقعلومن>:قولهفيولا،الاية53[-52ة]الشورى<ألله

نأ>:قولهفيولا96[،-"6:]الفرقاذ!وألعذابلهيضعف؟-7صسأثاصما

نامناكثرفنظاثره32[31-]النبأ:ئرإ<عنناوصدإيق-مفارأللققين

تذكر.

مباشرةوالمقصود،الطرحنيةفيمنهالح!دلبأنالحخدلالهمواما

ذكرولكنايضامقصودالأولفإن.صحيحفغيرللمبدلأا(؟العامل

الشاعرأ2(:قولعليهويدل،طرحهيفصدولم،منهللصبدلتوطئة

الأعضحبقرنمثلهوازنتركتحها1وروغذوهاالس!وفإن

لملوإذ،كالحطرحوجعلهالبدلوالغى،ل!سجوفالخبرفجعل

مننوعينفيالطرحنيةفىالاوليكونوإنحاتركا،:لقاليلغه

"بل"،بعديقعاانفيهماوالأكثز،و[لغلطالبداءبدل:وهما،البدل

أعلم.والله

ئدةفا

فهواتحدافإنلا،او،المفهومفييتحداأنإماو[لحجدلالبدل

بد4:يقالانالتسميةهذهمنواحسن،الكلمنالكلبدلالحسحى

)1(

)2(

)ع(:"للجدل([.

.3(6ص/):"نهيواد9،خطللاا:هو
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هذالان؛الموافقمنالموافقبدليقولوبعضهم،العينمنالعين

صرولإلى>:تعالىكقوله،والكلالتبعيضيقبللافيمايجريالبدل

+!مستميكلصرفىلىلتهدبدوإنك>:وقوله[1:إبراهيم]<إخاصالمحصيدتعزينأ

.ونحوه53[-52ة][لشورى<لله!رول

منجشغا)1(الثانييكونأنفإما،المفهومفييتحدالمهـان

لموإن،الكلمنالبعضبدلفهومنهجشءاكانفإذلا،او،الأول

صحفانلا،اوالثافيعنبالاولالاستغناءيصحأنفإماجزءرويكن

ظرفاوفعلاأووصفاما،بملابسالاششمالبدلفهو)ق/293!ا(

!للأولمظروفا)3(يكوناوالعينمنمقصوداومجاوراو

".حسنهزيدا"اعجشي:كقولك:فالاول

(.صلاتهمزيدا"اعجشي:كقولك.والثاني

"هدارهزيا"اعجمخي:والحالث

.ثيابه!زيدااعج!ني":بعلراوا

اكله".للطعامزيد"دعي:والخامس

.[712:]البقرة<لمجهقتال!الحراألشفرعنلمجتحلونك>:دسلساوا

،31
وا،الاولعلىالئانياو،الثانيعلىصثحمتملا،ولواهل

صحيحة؟وكلهاتحتها،طائللااقوالثلالةعليهما؟مشحملالعامل

.الاشتمالمنالمرادةوهي،والئانيالأولبينحاصلةالملابسةلأن

)2(

)3(

.!الكلمةنظائرفىوقعتوهكذا،!"نجزا")ق(:

.11"ظرفا:)ق(

."وهذا":()ع
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هذافسقيالبدلاقسامسائرعئموانعليهحاالعاملاشحمالماو

الاسمفأعطي،باسحهاختعنالانواعمنواحدكللان؛بهالنوع

.البدلمنالنوعلهذاالعائم

قصدهقدالمتكفميكوننفاما،بالاولالاستغسناءيصحلمهـإن

وإنالبداء،بدلفهوقصدهكانفاذ،يعصدهلماو،إطراحهارادثم

الغلط.بدلفهويقصدهلم

:فتقولعليهترقثمرغيفا"الشائل"اعط:تقولأن:الأولفمثال

0"دينازا"

."خبزا":فتقولتذكر)1"ئملحضا""اكلعت:تقولان:الثانيومئال

ئدةقا

والجملة-الفعلمنالفعل-كبدلالجملة)2(منالجملةتبدذقد

ومنه:جنيابنقالهولمامنابوزيذا"عرفت:كقولكالمفرد،من

الشاعر:قول

)3(يلتقيانكيف،اخرىوبالشامحاجةبالمدينةاشكواللهإلى

أشكلواللهإلى:لمحالكأنه"حاجة"،من4بد"يلتقيان"فكيف:قال

التقاؤهما.تعذر،الحاجتينهاتين

ب()ظ/926الجملةمنالمفردبدلواماالمفرد،منالمفردويبدل

)2(

)31

!يتذكر".(ةوق)ع

".الكلمةمن"الكلحة)ظ(.

2(،1170/:""المغعيشوا!دمنوهو،ديوانهفيأجدهولمللفرردقالتنسب

(.شرحهمع-93/804"ةو"التوضيح
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المفردإبدالفيصحالمفرد)1(،ئأويلفيالجملةتكوذاذإلايعصورفلا

.السرور"يوماللهكليعافيكيؤم"ارورك:كقولك،لفظهامن،معخاهامغ

ئلىةفا

وشرطه،اللفظيناتحادالمعرفةمنالخكرةبدلفييشترطلا

واحتي<،ناصميؤص.*>لالاصية:تعالىصحتجين)2(ابقولهالك!فيوذ

الشاعر)3(:بقولالبصريوذ

)4(والصهيلالتحمخمليوذينيانيمنكخجيروابيك3فا

فائدة

ويفحرقان،الفعلعملعملهمافيالفاعلواسمالمصدريشخرك

:احكامعشرةفي

ضارد!"هذا:نحومستخؤا،ضميزايتحملالفاعلاسماذ:الأول

فييكنلمالخبز"اكل"يعجبني:قلتفإذايثحمله!.لاوالمصدرريذا"،

المشخقات.يحملهإنماوالضمير،بمشتقليسلأنه:فقيلضحجر،"اكل(1

،1(

)2(

)3(

أ!ا(

أن(.منسافطهناإلى."..بدل"وأما:لهقمن

"محخجون!.)ق،:

:"و"الخزانةريد،لأبي12(لم)ص/:"النوادر((انظر،الضبيالحارثبنشمير.هو

/3(917).

يدعلىوعونهأدلهبحمد"لم.مانصهاخرهافيوجاء)ث(،نسخةانحهتهنا

ولقارئهله[ادلهغفرالمؤذن]التحويريسالمبنمحمداتعالىادلهإلىالفقير

المسلمينولجحجولوالديهمبالمغفرةلهمويدعو،فيهينظراولمنولمالكه

كثيرا.كميراكثيرانححليماوسلموالهصحمدسيدناعلىاددهوصلى

وسبحيناربعسنةالفردرجبشهر!نالأ!بعاءيوم:ئعليقهمنالفراغوكان

."وثمانحئة
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والاستقبال،والحالالمضيبمعنىيعحلالمصدرأن:الثانيالحكم

معنىفيكالطإذابماعملهيختصالفاعلواسم،الفعلاصللأنه

لاالذيالمضارعبالفعللشبههيتحمله!1"لأنه؛الاستقبالاوالحال

لاحدهما.إلايكولط

يسلطكما،والمفعولالفاعلإلىيضافالمصدراذ:التالث

إضافتهلاستحالةالفاعلإلىيضافلاالفاعلواسمعليهما،الفعل

نفسه0إلى

فيحايعمللاوالمصدر،قبلهفميمايعحلالفاعلاسمان:الرابع

منفمعموله،والفعل"ان"تقديرفيالمصدراذالفرقوسر.قبله

الفاعل.اسمبخلاف،عليهيتقدمفلا،صلته

كانإذاإلأالتعريفيفبلاالفاعلاسمإضافةاذ:الخامس

مطلفا.التعريفتفياالمصدرواضافة،المضيئبمعنى

كانتالفاعلاسمعلىدخلتإذاواللامالالفاذ:السادلس

الفرتطومن)2"،موصولةتكنلمالمصدرعلىدخلتواذا،موصولة

المصدر.دوذالفاعلاسممنعليهاالضميرعود

يفتقزلا3(،تامولكلاممعمولهومنمنهينعقدالمصدراذ:السابع

ومنمنهينعقدلاالفاعلواسمزيدا""ضرئانحو:،قبلهشيءإلى

ضارب"هدانحو:،قبلهشيءعلىيعحمدحتىتامكلاأمعموله

عمرا".مكرلمو"جاءنيزيذا(1

لا.)1()ع(:"عمله

)2(لعلها:"وسز".

.!تافا"كلافا:()ظ)3(
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عملوجهة،للفعلاصلاكونةالمصدرعملىجهةان:ال!امن

الفعل.اعلىفرغاكونهالفاعلاسم

وإضافة،بحفعونصبهمنيحنعلاالمصدرإضافةان:الاسع

مناكثرإلىفعلهيتعدىاذإلا،مفعولهنصبهمنتمنعالفاعلاسم

.الاولالمفعولاماعداح!ينئذفيغتصبواحد،

عحله،اذهبتالمصدرعلىدخلتإذاواللامالألفأن:العاشر

على)3(دخلتداذانادر،شاذمسحعا"أأ(الضربعنانكل"لمف

اقترنتفإن،المضيبمعخىيعمللاولهذا،عملةقوتالفاعلاسم

وسر)!(أمس"زيداالضارب"هذا:تقول؟عمل)3(واللامالألفبه

بخلاافها،فيهالفعليةجانبتقوي،موصولةافيهواللامالالفأنالفوق

المصدر.في

فائدة

اوجه:لاربعةالعطفاحروفمنتكونلاإما""

قبلفتذكرروعحرا"!ماماريداإما"ضربمث:تقول"أنكأ:احدها

عطفتقدلكنتالعطفحروفمن"إما"كانتفلو،الفعلمعمول

)1(

)2(

)3(

)4(

هوت-الاهلي!الك:وقيل-الاسديلمراربيتمنقطعه

مممعاالضربعنانكلفلملحقتاننيالمغجرةأولىعلحتلقد

.(943)3/:("و"الخزانة،(1/391):!"الكتاب:انظر

)ظ(.من!ساقطهناإل!"!..أذهبت"المصدر:قولهمن

بعدها.ماوكذا""ال:()ظ

."و!(:()ع

الثالث.1فيوكذا،"الأ":()ع
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ومعمولهالفعلبين"إما"وقعتفلما،محتخغوهوعليهالفعلمعمول

بعاطفيما.ليستانهاعلم

"إما"فتقغعحرو")1(!امازياإما"جاءني:تقولانك:الثاني

يصحفلا،الفعلم!كالجزءالفاعلانومعلوم4والفاكلالفعلبمين

بالعاطف.بينهماالفصل

كانتولو،عليهالواوفتدخلعمرو"!!اما:تقولانك:الثالث

"ضربت:ققوللاكحااخر،عطفحرفعليهايدخللمعطفحرف

عحزا".واو!يدا

وأ،جملةعلىجسملهعطفيكونأنلابذالعطفأن.الرابع

"إما"فعمرا"ساما!يداإما"ضربت:قلتساذامفرد،علىمفرد

الجملةعلىعطفهيصحولامفرد،على!يداتعطفلمالأولى

.عشرةلاتسعةالعطفحروفانفالصواب،بوجه

فائدة

:معنيانفلهعحرو"بلزيد"جاءني:قلتإذا

هذاوعلىلعمرو،وائ!تهزيدعنالمجيءنفيتانكاحدهما:

نفي.إضرابفيكون

"بل"بواتيتلزيد،اثبتهكحاالمجيءلعمروأثبتانك:لثاني1و

الاقتصارلنفيبل،إليهالإسنادلنفيلاالأولعلىالاقتصارلنفي

أكثزوهذاافتصار،إضراب:ويسمى،إليه)ظ/0127(الاسنادعلى

بلأخلماضغثقالوبل>.تعالىكقوله،وغيرهالقرآنفياستعمالها

عمرو".إماريد"جاءني)ظ(:)1(
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قيلأخوة-قعفمهمأدركبل>:وكقوله[5:][ألأنبحاءهوشاعز<بلآفترله

ء!سهر

ويسصى،ونطائوه66[،:]النحل(6!شعصونمنهاهمبلمهاشكقهئم

قصية.إلىقصةمنوخروخاإصرائا.هذا

:معنيانفلهعمرو"بلزياجاءني"ما:قلتوإذا

قوذوهذالعمرو،واثبحهريدعنالمجيءنفيتانكاحدهحا:

الأكحرين.

حكماالخانيإلىفنسبتمعاعنهماالمجيءنفيتانك:الثاني

الحكمهذانسبتثم،بالنفي)1(الأولعلىحكمتوانت،الأول

الثاني.إلى

كاننفحابعدةمالحقريويذكرانه:الحرفهذاامرافيوالتحقيق

لماولما،بعدهوفيحا،قبلهفيما:أمرينفيفيهفالنظرإثبائا،او

تخليطاكلامهمفيوقع،النظرينهذينبينالنحاةمنكثيريفصل

ا:فنقول،معناهفيكثير

بمصحوباشبيهوهو،والتحقيقفالخقريوبعدهماحكماما

بمااالاعتناءمنعندهمأهمبعدهماإلىابالكلامالعنابةوتجرفي"قد"،

المقصود23"[16:]الأعلىالدليا(ائسبتؤئرونبل>:تعالىفقوله،قخله

وبهرأسصا!ئ!-ترجمذ"ص.*منفل!قد>:قولهعنالإضراب،الجصلةهذهتقريو

أتيتيم<تكرمونلابل>صةقولهوكذلك15[،-14:الأعلىا(فعحك

اعنالإضرأبلاوتحقجقه)3(النفيهذاإتقريرالمقصود117[]النكلجر

)1(

)؟(

)3(

(1.)ظ(:"عليه

.،منهلا:دةيار(ظ)

.("لحعالا:(ظ)

1656



(211اجفا!االمالوغتىنأ*الطأئحلألمثزاثوتآ!لوت>:قوله

.02[-91]الفجرة

واحدةكلتقريرافادتمتضادتينجملتينبينوقعتإذاوكذلك

عندأحيا"بلأقولأآللهسبيل!قتلوأالذينتخسبنولا>:كقوله،منهما

وكذلكوالخبر،الطلبتقريرفالمقصود916[:عحران]آل(رتهغ

بلزيد!ام"ما:وكذلكعمرا"اضرببلزيداتضرب"لا:قولك

تعالى:قولهوكذلك،الجملتينلتقريركلهذلكفيفهيعمرو"قام

[14-لح0:]الأنعام(تذعوناياروبلىس:*صيدقينكتتوإنتذلمحونللهأغتر>

بل،اللهغيرتدعونلاالعظيمالامرهذابكمنزلإذاانكم:المعنى

الحقالالهولدعائهم،ال!تهمدعائهملتركتقريزفهو،وحدةتدعونه

يكونتارةوالأولممرر،بعدمقررعلىذلكمثلفيفيدخل،وحده

اضلهتمبل؟لألغمإلاهم>أق:تعالىكقوله،للثانيتوطئةتقريره

>ولوان:تعالىكقولهتوطئةيكونلاوتارة4[لح:]الفرقانَسليملأ؟ش.*!(

جميما<لأقرآتلهبلألمؤلتبهكلماوألأرحمطب!آ!قطعتلجبالأب!ستنتقزءافا

كقولهمردود،كلامبعدمقرركلإمعلىيدخلوتارة31[]الرعد:

<؟؟؟م!كرموبرعثا!بلل!ح!هـلدصاالرحمنأتخذوقالوا>:تعالى

بهالمرادوليس،الاضرابصنىيظهرهذامثلوقم26[]الانبياء:

وإبطاله.ونفيهالمذكورعنالاضراببلالذكر،عنالإضراب

وألغلطإما،الحتكلمعنهرجعقدكلابمبعدكلاملتقريريأتيوتارة

به:المخبرفيماوإالإخبارفيإماكلهوذلك،فنسيافيلعرواورايلظهور

".سيديبلعبدي"أنت:تقولانأ1(:الاولفحخال

)ظ(.فيليست"الأولط"فححال)1(
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نار".اضوءبلبرق"لاح:الثانيومثال

هذا(".بلهذا"خذ:الثالثومئال

هالبنا"بلعسلأ"شربث:الرابعومثال

مانفيدونوالذكربالأولويةيعدهامالقصدالتكرا!معوتأتي

هوشاعر(بلافزلمحهبلأطغأضغثقالؤابل>ا.تعالىكقوله،قبلها

قصدوابل،واحدةكلقبلماإبطاليقصدوالمفهم5[]الأنبباء:

وكذلك،قبلهماثبوتمععليهوالاعتمادإليهبالقصدالمتأخرأولوية

سمفبللاخرةأقعلمهتمركأولبلنج)صتجثوتأيانيمثعال!وما>:لىتعاقوله

نفياالقصدفلي!66[،-!6ة]العحل؟قي6-؟<ع!ونمنهعاهمبلفغاشك

فتأفله.فيها،سكهمنفيولا،الاخرةفيعلمهمإدراك

تحقيقافيتضقنجوابهيذكرلمقس!بعدمجيئهاموا!دهاومن

بالقسمقصدماتحقيقالقسممعذلكويتضمن،وتقريرهبعدهاما

01)1،وتقريره

فائدة

بالنسبةفالمطلقشيء،عليهودلالتهشيء،للمعنىاللفظ4احخما

.دالالأفرادإلىبالنسبةوالعام4،دااغيرمحتحلالمقيداتإل!

المس!عاذوالله،الانيالجزء"اخر:مانصهخاتحتهاوفي)ع(إنسخةتختهيهما)1(

ا!انكريمرححانرجمإنهوالعصيانالزللمنالغفرأذونسألهالكلاذ،وعلجه

الوكيل.ونعمحسبيوهو

و!بعمائة،وتسعينثلاثسنةا؟ولاربيعشهرمنوالعشرينالامنفينجز

م!لداالححصييحيىبن!وسىبنعليبنمحمدتعالىاللهإلىالفقيريدعلى

،.امينوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىأدئهوصل!مذها،الحنبلى
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ئلىةفا

،تارةلهووضعه،تارةلهصلاحيحابهيرادالمعنىعلىالقفظحمل

بالنقل،مدعيهطولببالوضعب()ظ/.27الإخباربالحملأريدفإذ

منيلزملالأنه؛عليهحسملهفيذلكيكفلمصلاحيئهاريدوأن

بالحملاريدإنهذا،المعنىذلكبهمرادالكونانلهالصلاحيه

صاحبيدعيهمعنىإنشاءبهاريدوان،المتكلمفرادعنالإخبار

جديذا.وضعايكوذذلكفإن،الكلامعليهيحملثم،الحمل

فكثحروكذا"،كذاعلىاللفظ!يحمل:فولهممنهذافليتأمل

معناها.يحصلولا،ذلكأطلقالئظارمن

فائدة

فيممتنغالمتكلممرادعلىالدالةالقرائنجميععناللفطتجزد

إلااستعمالهيمكنفلاوإلا،ويفرضهالذهنيقارهوانما،الخارج

دمرعلىالدالةوأخواتهماونعلقاتهماإليهوالحسندبالمسندمميدا

لفطالخارجفييكوذاذاستحالمجارأمقيدكلكانفإن،المتكلم

منفلابد،حقيقةوبعض!هامجازاالمقئداتبعضكاذوإنحقيقإ،

!عتخرجطلاالتيوالقحودمجازا،اللفطتجعلالتيللقيودضابط

فمن،ألبحةسبيلامستقيمضابطإلىالحجازمدغويجدولن،حممته

!ظيذكر؟.شيءلديهكاذ

ئدةقا

للأولمستلؤمفالثانيشيء،عليهالمدلولومنعسيءالدلالةمنع

عنهفانتقل،عليهللمدلولتسليممعالدلالةمنعفمن،عكسغيرمن

عنهفانتقلالمدلولمنعوانانقطاعا،كاناخردليلإلىمنازعه
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فيالخصمطعنإذاكماانقطاغا،يكنلمآخردليلإلىالمنازع

نمينبغي.ذلكفلهفيها،مطعونغيراخرىبينةفأقامالصدعيشهود

لذلك.المناظرةفيالتفطن

فائدة

إلاذلكالهيتملممحازهإلىظاهرهعنلفطصرفادعىمن

مقامالب؟اربمبعد

الحقيقة.إرادةامتناعبيان:آحدها

كانوإلا.عيخهالذيالصعئىلذلكاللفظصلاحيهبيان:الحاني

اللغة.علىمفتريا

محازاب.عدةلهكانإنالمجملذلكتعيينبيان:الحالث

يقملمفحا،الحقيقةل!!ادةالموجماالدليلعنأ(الجوابط.الوابع

باطلة.دعوى-ظاهرهعناللفظ!رف-دعواهكانتالاربعةالأموربهذه

مجملا؛لهيعينولمظاهرهعناللفظمجرداصرفاذعى!!ان

أامرانلزمه

والحاني:الظاهر،إرادةامتناععلىالدالالدليلبيانأحذهما:

ا-المعارضعنج!وابه

فائدة

دعواهتتضمنمجازهإلىوحقيقخهظاهرهعناللفطصرفمدعى

الواضع.ومرادالمتكطممرادعنالإخبار

.بعدهيأتيماويؤيده،أثبتماوالصواب!"الجواز"ت)ظ()1(
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وأما،الصارفعئعهالذيالمعنىذلكارادفكونه:[لمتكفماما

لمفإن،المعنىهذاعلىدالأالمذكوراللفظوضعفكونهالواضع

المتكلموالواضعدعوابرـمطابقةكاذكاذباعلىتكن

الحتكلمإرادةدعواةتضمنتإذافإنه،الحقيقةمدعيبخلاف

فظاهر،الواضععلىصدقهاماصادقا،كانالواضحوارادةللحقيقة

بإعادتهيحصلإنماالم!تكلممرادمعرفة)1"المتكلمعلىصدقهواما

ذلكعوففمتى،والبيانللتفهيمغيرهيخاطحبإنماوانه،كلامهمن

مرادهانهعلمناالخطابذلكمنالمفهومهولماوخاطبناعادتهمن

فيه.خفاءلابيناللهبحمدوهذا،منه

فائدة

قولبطلانعلىودلالتاشيء،الحستدلمدعىعلىاللفظدلالة

تقابل!2"متقابلينالقولانكانانمتلازماذ،وهماآخر،شي!!نازعه

وإنساء،الطريقينبأيقولهتصسحيححينئدفللمستدل،التناقضى

مذهببطلانعلىالدليلإقامتهمنيلزملمالتضادتقابلتقابلا

فيالحقوكوذ،المذهبينيطلاذبجوازهومذهبهصحة!نازعه

منازعهقولبطلانمنهلزمقولهصحةعلىدليلااقاموإنثالحث،

الضدين.جمعلاستحالة

فائدة

فيالغلطمنيلزمفلااخر!3(،شيءوالدلالةشيءالاستدلال

)2(

)3(

كلحة.بمقد[!بياضالاصلفيبحده

.الصوابوالح!بت""متقابلان(:أظ

ا.!الحنيريةمنوالإكمال(،)ظمنسقطتآخرلماشيءلاوالدلالة
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صحيحة،والدلالةالاستدلالفييخلطفقدالاخر،فيالغلطاحدهحا

)ظ/1271(دالفهو،حكيمعلىمخصوصيأومنسوخبنعم!يسشدلكصا

الدلالة.فيلاالاستدلالفيوالغلطتناولا،عليه

الرحم،براءةعلىالظاهرةبالحيضةاسحدللنااإذاكما:وعك!ه

الدلالةافيوقعهنهافالغلطحاملا،با!ماثم،1للزوجبحلهافحكمنا

.الفروقهذهفتأفل،الاستدلالفيلانفسها

فائدة

بشرطين:إلاالمدعىتسليميستلزملاالدليلموجبتسليم

المدعىهملزوماوبعييهالمدعىهوموجبهيكونان:احدهما

الحدعى،انقيضعلىمساواوراجحدليليقوملاان:الثاني

اقدلذيالدليلموجبتسليميكونلا،المعارضهذاوجودومع

دلحلهبدلالةمنازعهلهيعترفانغايفإذ؛للمدعىتسلنماعورض

ولا،الحعارضعنللجوابلعرضذلكفيولي!،المدعىعلى

اجميسعا.بأمرينإلأمدعاهشم

فائدة

وماشيء،لغهاللفطموضوعمنباللغةالعالميذكر!المجتهدما

شيء.محاملهجملةمنمواردبعضفيخاصامحوللهيخين

بشرطه.فيقبلاللغةائمةقولحكمفيهقولهاحكم:فالأول

الدليل4لهفحطلعثبه،يفتىماحكمفيهقولهحكم:والثاني

اللتبعحض،6[:الحائدة1<وسعكمبرا>وامسحو:فيالباء:قولهمثاله

اكقولها.هووليسالمورد،هذافيالتبعيضعلىللباءمنهحملفهذا
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ذلك،ونظائر،ووطنهاهلهعنانقطعالذيالصحافرهوالسبحلابن

بينيمرقلمومن،وحصلاستثباطوالأول،اللغةمحضنقلفهذا

)1(.أعلموالله،مناظريهفيوغالط،نظرهفيغلطالامرين

الله.بححدالفوائدفرغت

)1(

*!*

مححديدناعلىاللهوصلى،وحدهلله"والحمدظ(:9نسخةختامفيكب

امن".بالحغفرةدعالمناكفراللهم،وصلموصحبهوآله

للمؤلف،أنهثتماوفيه(،الاتي)المن!خبنفسهبالخطاخرهافيذكرئم

المقدمة.وانظر،بعدهالذيالمن!خببخلاف
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ايضامنتخبب،)ظ/271

ئدةفا

مئل.لهوليس137[:]الباترةبه-(ءامنخمابمسل>:تعالىقوله

اوجه:منوالجواب

مثله،اخرديناحصلواةوالمعنى،التبكيتبهالمراداذ:الأول

يمكن.لاوهو

صلة.المثلأن.الثاني

فإذ،تحريفولاتصحيفغيرمنبالفوقانآمنتمانكم:الحالث

اهتدوا.فقدتحريماولاتصحيفكيرمنبالتوراةآمنوا

روى،مؤمنينبهصرتممابمئلآمنواإند:الحرانوالراب.

قالى.بهآمشغبالذيامنوافإذ:قولو؟قالىعباس!ابنان"جريير)بن

.المتواترةالقراءةتركيجوزولا:عبدالجبار

فائدة

الأمثالطعددانا016[:]ا!نعام>فلى!عشرأماِلهآ(:تعالىقوله

،<إييانهانفساتخفعلا>:العاليةابيقراءةومثله،بحس!ناقيلتاويلها

الحعنى.فيثابةواطاعةلكنه،الإيمانإلىمسناوالفعلبالتاء،

فائدة

؟قسمانالجهل

وأجصع،المسلحينلم!احفمخالفةأنهاهاكوذكر62("لم)1؟""تانسيرهفي)1(

.للقراءةكالتوجيهفهيعخهصحتاوإن،تركهاعلىالقراء
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بضد.للبمحبىعدممعالحعرفةعدمعنعبارةوهو،بسيط

الآولوالقسم،الباطلةالاعتقاداتاربابجهلوهو،ومركب

يطلجه.فلاالمركبالجهلصاحباما،العلمصاحبهيطلبالذيهو

فائدة

تقوله:العاليةاهلوالفاء،بالثاءلغتاذ:وفيهاالقبور،ةالاجداث

بالفاء.السافلةواها!،بالثاء

فائدة

فينهضم،البافىإلىالحرارةإنعكاس:احداهحا:فائدتانالنومفي

.بالأعمالكلتقدالتيالأعضاءاستراحة:الثانسبة.الطحام

فائد*)1(

أنهحصيزبنعمرانروايةعنبهانفردما"البخاري"صحيحفي

فهوقائماًصلى"ا!:قالقاعداالرجلصلاةعنجم!يوالنجيسأل

فلهنائفاصلىومن،القائمأجرنص!فاهقاعذا،صلىومن،افضل

.القاعد")2(أجرنص!

الفرضفي("قاعدصتى"عن:قولههلالعلماكا؟اختلف:قلت

منكثير4قووهو،الفرضفيهذا؟طائفةفقالت؟النفلفياو

قاعداالفرضصلىعنانهذاعلىفوردشيخنا،واختيار،الححدثين

القاعدفأجرعجزهمحكانوإذ،باطلةفصلاتهالقيامعلىقدلرته!ح

مالهكتبسافراوالعبدمرض"إذأعيهو:لقوله؛القائملاجرمساو

)1(

)2(

38؟(.-؟3؟23/)7/36،":الفتاوى"مجموعفيالحسألةانظر

.-عنهاللهرضي-حصينبنعحرأذحديثم!(111)!!قمالبخاريأخرجه
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القاعدصلاةوضعشيخنا:ليفقالمقيفا"أأ(،صحيخايعملكان

للعجز.بالنيةالاجركملوإنصامطلفا،النصفعلى

نهوقائفاصلى"إن:قوئهالفرضفيهذاكونعلىويرد:قلت

لاقائفاصلاتهلانالفدرة،معالفرضفييكونلاوهذا"افضل

هذهوالحالةقاعداصلاتهلانقاعذا،صلاتهوبينبينهامساواة

،اخرىطائفةقالهكماالنفلفيذلكأنعلىتدلقوينةفهذه،باطلة

جوازعلىيدلفإنهنائماً"،صلى"!من:قولهايضاعليهيردلكن

فيوج!اعكويهالأربعةالأئمةقولخلافوهو،للمضطجعالتطوع

والشافعي.احمدمذهب

علىداود"[ابي]"شرحفيالحديثتأولت)آ(ا:الخطابيوقال

جوازلعدمالتاويلهذايبطلفائفا"صلى)!!من:قولهنإلاالنافلة

نائفا.الخطوع

،الفرضعلىولهأتالانانا"[)3":البخاري]"شرحفيوقال

عإمكانقاعداصلىفإذا،عليهفشفاالقيامكانمنعلىوأحملة

القائم.اجرنصففلهومشفتهالقيام

)2(

)3(

)4(

مضطجغا.التنقريجوزلاأنهعلىاجمعوابدالبر)؟(:ابنوقال

.-كهأدئهرضي-الأشعويموسىأبىحديث!)6992(رقمالبخاريأحرجه

فيووقع)1/063(،إ:الحديث"اعلامالبخاريشرحفىالخطابيكلام

قلم.سبقوهو.".-البخاريشرحفيالحديثداتأولتةالأصل

وهواوهمداود"ابيشرح9:الاصلفيووقع631(،أ/)ا":الحديث"أعلام

84!(!)1/:السمن!"معالموانظر.ايضا

الكرأهة.علىالإجماعذكرلكه134()1/:!التمهيد"فيبعحوه
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الترمذيوروى،البصريالحسنعنجواره)1"الترمذيفي:قلت

وجال!اقائضاالتطوعصلاةصلىشاء"إن:قال،الحسنعنبإسناده

اعلم.واللهومضطجغا"،

ئدةفا

فيها؛:يقلولم26[،؟]الرححنفي!(علحهافاقمنكل>:تعالىقوله

والتمكين.القرارحالالحاذليسالفناءعندلان

فائدة

)3"؟سنتينيكفرعرفةويوم،سخةيكفرعاشوراءكانلم:قيلإن

ةوجهانفيه:قيل

وبعدهحرامشهروقبلهحرايمشعهيرفيعرفةيومأناحدهما:

عاشوراء.بخلاف،حرامشهو

عاشوراء،بخلافسرعخا،خصائصمنعرفةيومصومنةالثاني

اعلم.والله،المصطفىيبركاتفضوعف

)1(

)2(

ييما!لمج!

.)2/902(

.-عخهاللهرضي-قتادةابيحديثمن)1162(رقممسلمأخرجه
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الرأبعالعجلدموضوعاتفهرس

الصنافعإلىوالارشادوآدابهوالجدلالفقهأصولفيفصول-

..-...............والسفالقرآنفيجاءكمامنه

الشفيفيالفكرةعموممخهايستفادالتيالاياتبيانفيفصل-

....................!..........والالبات

الححلىالمفردعموممنهايستفادالتيالاياتفي-فصل

والمضافالححلىوالجمعالمضمافوالحفردباللام

..........................-الشرطوادوات

..وغيرهماوالتحريمالوجوباستفادةطريقبجانفيفصل-

ديئالمشتركةالحكممشروعيةاستنباطكيفيةفي-فصل

...!."-....000000000000000والندبالوجوب

...........القراذمنالخريماستنباطكيفيةفيفصل-

المحرمفييستعملمافاكثرالقرآنفيوححيثماالمكروهلفظ-

.0000000!..........الاباحةاستفادةكعفيةفيفصل-

جمعتالاية(زينيئضذواءادم>!يبىةتعالىلمحولهفائدة-

................-...كلهاالنتردعةأحكامأصول

......تحريمهعلىيدللاالفعلعلىالعخابتقدمفائدة-

................منهبممنوعيصئالامتناذلا:فائدة-

.......الخ<...ألذيخاقليلىمئعقل>:تعالىقولهفيفائدة-

علىيدلقدللفعلاللهمحبةعلىيدلكماالخعجب:-فائده

.....-.......................الفعلبغض

.........ومواردهاللهكتابفيالتساوينفيفي:فائدة-

......أ،القرانفيالأمثالضربمنيستفادفيما:فائدة-

9166

013

013

013

013

013

013

131

131

131

131

131

131

131

131

131



.....+...............إيىيرشدوماالسياق:فائدة

فوائدعدةالواقعالمحسوسعنوتعالىتباركالربلاخبار

.........................01.-.....وبيانها

لقومكمااتبو!اأنوايخهموسإك>وأوحتنا:تعالىقولهفيفائدة

......-....-..................بتروتا<

....الحكمثبوتفيشرطالمانععدمالفقهاءقولفيفائدة

.....بهاإلاحكمهيصحلااشياء،ثلاثةإلىمحشاجالحاكم

الحكموقوعدليلوبينالحكممشروعيةدليلبينالفرق:فائدة

3؟000000013العطلقوالجرح،المطلقالامرفيتفائدة

......المعاطاةاووالقبولبالإيجاباالبيعانعقادفي:فائدة

..................فقداإذاوالحبدلالبدل!ي:فائدة

وأنصارمهاجرينكونهمبينجمعواالصحابة!نثلاثة:فائدة

...........لكذا"حكمت"كنتتالحاكمقالإذا:فائدة

..........تزوجثم،خالعثمبالطلاقالحلفقي:قائدة

............تسنتهيومتىعنها،المتوفىعدةفى:فائدة

...نكاحي،إلىروجتيأ!اجعتالففهاء:قولهعنى:فائدة

........يختلفاذوبمايتفقاذفيماوالمفتيالقاضيتفاتدة

..الفسقبمجودالصبيعلىالحجرللعزاقيالحتشكالتفائدة

133لم.....00000؟الارضأماشرفالسحاءهل:فائدة

000001336+......00005عشرونالنكاحفرق:فائدة

..................الشكبإطلاقالفقهاءمراد:فائدة

..!..............محلفيالحقينتزاحمفي:قاعدة

......أصالةيثبتوماضمئايثجتمابيناالفرقفي.قاعدة

..............تبيحهومالاالضرورةتبيحهفيما:قاعدة

..........مبدله؟بحصوليبطلوهلى،البدلفي:قاعدة
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113114

13!15

131!

13116%

1318!

1322

132لأ

132لأ

9132

9132

0133

1331

1331

1333

؟133

؟133

1336

1133"

1338

9133

0134

0134

1341



والآلات،بهالمامورعلىالقدرةفىالمكلفأحوال:بساعدة-

134!000000000002134-.........بمباشرتهاالمأمور

00000001345؟الحاكميفعلههل،يفعلهفلمبشيءامرمن:قاعدة-

000000000001346س-...الاسضححانمنالشافعيموقف:فائدة-

0000000000000001347الاربعةالمذاهبأئمةأصولمن:فائدة-

134لأ.........-!-..........بالظنياتالعملشرط:قائدة-

00000000000000001348اربعةللهالواجبةالحاليةالحقوق:فائدة-

ومن،بهالاقرارملكلعقدالانعاءملك"منقولهم:-فائدة

ولامطردغيربه"الاقرارعنعجزإنثائهعنعجز

913213-أفى.........!.........+........مئعكس

2!0000.000000000000000000000.13شعريةأبيات:فائدة-

13لأ7-0001353الزا-ونيوابنعقيلوابنالنسطابأبيفتاوىمن-

000000000000000000001378"بيدك"أمرك:قالإذا]فائدة[:-

13لأ00000009+............والرؤيةالإسراءفي:شخىفوائد-

0138-0.000009137!..العرشعلىع!م!النبيإقعادفي:فائدة-

منعليهوردت،القاضيعنهاسئاسمسائلوفيها.-فائدة

-00000000000000000000013811382!........مكة

1383-1382؟الرجلسهوةعلىتزيدوهل،المرأةشهوةفيةفائدهس-

00000000001383حريزاوالمطارحالفرشالنساءاتخاذفي:فائدة-

رسولمحمدان"أسهدقولهفيالمؤذنكلسبمن:-فائدة

000000000000000000000000000001384يكفر؟هل("الله

000000000000001384ء،........الصلاةتاركتكفير:فائدة-

0000000000001385سرااللهوبينبينهأذيذعيمنحكمةفائدة-

0000000001385ذلكوشرح،واختيهرجلمتزوجرجل.فائدة-

001386وردهالواحد؟بخبرالقرانعمومتخصيصعلىدلل:فائدة-
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..............الحعتزلةعلىوقلبهالخمانعدليل.فائدة-

نقدهفييخرج،بدرهمدينارمئةللناسينخقدمن:-فائدة

00000000000386-+-!!0000100000رديءدينار

38لأ...........يعلىأبيالقاضيخطمنشخىفوائد-

بخط،الجرجراثيحربأبيبناجعفرابيمسائلم!فوائد-

8"1000.000010000000000003يعلىأبيالقاضي

البغويمححدبنعدادقالقاسمأبيمسائلمن-فوائد

193......................+00000لأححد

00000293+.!.الأنباريجامعبنامثنىمسائلمنفوائد-

493+بطةابنخطمنانتقاهالقاضيبخطالجرزاطيمسائك-من

..........الوراقعليبنمححدجعفرابيمسائلومن-

..!.....الجرتيمححدبناحمدالعباسأبيمسائلومن-

.!.......00000000!....الطوسيزيادمسائلومن-

................!البراثيأحمدبنبكرمسائلومن-

...+.................زيادب!الفضلمسائلومن-

.....0000000000000الميمونيعدالحلكمسائلومن-

.......!..-........،.زيادبنالفضلمسائلومن-

0000000000418خريمةبنأصرمبناأححدمسائلومن-

321..........!.القطانزيادبنالفضلمسائلوم!ت-

00043++................ء[هانىابنمسائل]مي!-

.!.....!......احمدالامامأعن!تمرقةمسائل.فصل-

..........-.15الحسنبنامحمدبديناابنمسائلوم!-

!+...........+ثواببنالحسناعليأبىمسائلومن-

.......................الإامامعنمسائل.فصل-

.........-!-..!-الجراثيمحمدبناأحمدمسائلومن-
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714؟،0000000000000000000000-أيضا-القاضىخطومن-

مسائل"شرحمنان!قاهممايعلىأبيالقاضيخط-من

1468-00000000000001448البرمكيحفصلأبي"الكوسج

000009146"...............................فصل-

0000000000000000000000009146!............فصل-

0000000000001471!.............-..........فصل-

14؟لأ....................!......-.........فصل-

147لح.....................................فائدة-

14لألأ......-........................-.....فصل-

14"لأ............................-........فصل-

00000000000000000009147الدبوفيالوطءأحكامفيفصول-

0"00000000000000.14-............!........فصل-

لح1"8-6"00014!...+.!...محموذا"مقاما"وابعحهفي:فائدة-

8"0000000000000000014ء[هانىابنروايةمن]بعفالحسائل-

000000000000000000009148والريبالعكلينالفردق.-فاثدة

بكرأبىلمبسوطحفصبى"شرجمنالماضيان!قاه-ومحا

1651-0941+.....000000000.00000.00000((الخلال

0000000000003941!.-....--.....!..........فائدة-

5914-..............................-.....مسألة-

0006015-......"..........................م!اله-

000000001151-..........................-.مسألة-

0000000000000000000000000000000000001251-مسألة-

15ألأ......-........0.0000000!!...........فائدة-

000000000000000001751+.....-......!......فائدة-

151لأ.....................................فائدة-
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000000000000000000001526+....0000001..0000-فائدء.

1532-152لأ+...\+00+.....!.الاستحسانفيبحث.فائدة-

طريقإلىوالسنةالقرآنإرشادفيجذاالنفععطيمة-فصول

0161-00000000000000000001533.أوتصحيحهماالمناطرة

1554-0154منهالحججواستخراح،اوتدبرهالقرانتأملفي:فصل-

وإبائه،آدمشانفياللهعدوإبطيت!امناظرةذكرفي:فصل-

0156-000000000000001554فسادهاوبيان،لهالسجودمن

000000000001000000000000000000000000000156فصل-

000000000001000000000000000000000000001561فصل-

00001000000000000000000000000001561!......فصل-

000000000001000000000000000000000000001562فصل-

0001566!-............-.......ء.!.........فصل-

000000000001567+...........!.............فصل-

15لأ000009-..........................ا.....فصلى-
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000000000000000000009162رصيالاام،علىالكلام:فائدة-
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..............مؤلثاومذكرهوهلالمسك:فائدة

........000000000000000النحوكتياتمن:فالدة

0000000000والامروالمضارعالماضيالافعالفي:فائدة

وبالاستقجاليختصفهلالا(بالمضارعنفيإذا:فصل

......................+..؟وللحاللهيصلح

وراء("وراءمنخليلاكنت"إنما:حديثفي:فائدة

0000000000000000000643ضبطهافيوالخلاف

647+."العاملتكرارنيةفيإالبدلالنحاةقولفي:فاثدة

000000000000000000000000964البدلقي:فائدة
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...............عمرو"بلزياجاءنيما9.قلتوإذا

..................00005)بل(حرففيالتحصق

س.......بينهماوالفرق،ودلالتهاللفطاحتمالفيتفائدة

........لهووضعه،المعنىعلىاللفظححلفيتفائدة

...........المتكلممرادعلىلةالدالقرائنفي:فائدة

...............المدلولومغالدلالةمغفي:فائدة

............ظاهرهعناللفطصرفادعاءفي:قائدة

00000000066ظاهرهعناللفظصرفمدعىفي:فائدة
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000000000000000000000000001664.أ.....يضا-ممتخب
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00000016164فله!عشراقثالها(>:قولهفيالأمثالتانيثفي:فائدة-

0،00001664+.....*..............ا.قسمانالجهل:فائدة-
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!مالي!أمنلحق!االىما!ذل!آفيقيملإصما!إئازأآ

،!د.أ!11

بئثات!عا

لمحفمابلمى

ه+ء

ملأ(جمىآء،للىيمأملأ -.صص

ص

ليفلتأ

لمجصالمجوزبة"إقإئوجمنىألبعبدأللهفيكطأبلإماما

ت!ليقط

لظكلماجمظ!إلرا

شرفت

أسايردرتلىلمجمزئل

لضولل

فييةأجيمألمحريمزالرأعبدفينسسيافؤسدية

انحامئمىلمجلدا

الخننيلابأجمألمحص

لبثر-الزفىفي





0151،،+؟
ط:صرصى+"5+-





الشاملةالفهارس-!

للفطية.[لىسلف!اا-1

الموخوعية.اسالفما-م





اللفظيةالفهادسأ+

الح!يمة.آ[ياتاف!س*

ا.آاثا!االأخاطيثفمس*

ع![!.اكف!س*

الحتب.فص!س*

51لأشكا1فمس*





الكديمةالآياتفهدستإش

الفانحة

!-

!-

-!ة

<-

لأيةا

ألته<تجص

(وإياكنغبدإياك

!*؟.لص!خعيصالض!آناقدآ

عليهم!ئمغضحوبآغير

ح!سآلم!قيصال!ر!آقدنا

الرقم

1-3

7

6-7

الصفحة

04،296

،927451

1413

أ!3،"42،942،725

604،704،413،0443

؟3؟،3؟4،9164

-)اتو*!*<

أنذرتهم!ءعلنهص"سوا>-

<!لفسدوألالهغقيل!أذ!>-

(لشفهاءأمىاءكصآالؤمغ>-

لشما!أم!كصنبمأوث!-

لناسى<أيأجما)-

الأذض!لكمجعلأتذ!!-

رئسب(كت!!)نو!-

تفعلوأ<ولندفعطوالمفإد>-

وعحلوأ!مؤأءألذكتوبترأ)-

يضيرب(أن-ي!سلاآلتهإن!)-

البتهرة

11-12

13

91

21

22

23

24

25

26

9

5،353،509،0"

129،139،149،5

2601،6201،42

1543،15445،

1،6!1،45!42

81،7

81،1542،9

9

9

،9

16

34



لآيةا

ألله(ععسيخقعسحونئذفيأ>-

!هبألتهلثهفرودىكص)-

ا<لاثضآفىجاعلإذ)-

كسعالهاشطلأأمءادوعلن)-

عسحدوا(آلانلحكةسقفنادوإ!-

ألنع(و،ئقرباهذه)-

المميطن!فأذ!صا)-

منى(يآتيثئهمفإما!-

بآلصبر<وأسنعوأ>-

أذبهسعوأ!ياسإشزشيى>-

عصوأ(بصااىذأ)-

للث(ذابخت،عوأ)-

قيهأ<لاش!ة!-

أشد<(وكالحبطرةفهى!ة-

(اعسار!سخالنلوا!قا+!-

لتمنفكون<لام!قكغهـ!داضذنا>-

العستيا!أنحععسهاشزو!-

!وى+<الابمارسو،؟يهغأفكلعا>-

نجض!!ممشلمف!محؤنمافقليلا>-

عند<من!ماءهخكثبولضا>-

أنفسعن<ءبهسنسوابئسسا!-

مصدسدا!لحىاوهو)-

لبينئت!بآدرم!وسى-ضآءولقذ!!-

!هقلوبهم!وأشرلو!>-

الدقم

27

2"

03

13-33

34

33

36

38

/7

61

68

71

/لأ

08

8-85/

86

"7

"8

"9

09

19

29

39

الصفحة

15!"

15!1313،9

1551،(133،؟911،012لأ

أ!15

239

5012

911"

3"أ،"9111

5015

لم426،27

أ!2،4"4

1701

101لأ

5/3

1،6101!6"1372،

1361

201!

1561

627،6128

،65!أ62!1

،36/37،

573567،!76،156"،1

9156

478



لايةا

ألدا!(ل!مكالنتإنقل>-

يتمنئ<ولن)-

نج(ش4يعصلودتبمابصحيهىوأدته>-

(-وزس!د-وىس!-

تكخئب(أأوتوأنذلنأ)-

(ل!ثيطين<تتلوأماوأئبعوأ>-

!ه!وقوفصادصنحاتقولوألا>-

تكخت<ا(قل!ثلاحتود>-

من<،ألجتهأيدضللنلوأ!قا!-

أدته<وجهفختولوأفأين!ا>-

ا*.حع<قن!ونلمص>-

لأ!مق-<واالسصوتبدج>-

آلكثئب<ءأىبئذينأ>-

بين(طهرأأق>-

نصر!<أوهودا!ولؤألواوفا!-

<أنزلوماصبالدهمساأ5!صلوأ!-

اللة(فسيكف!ىيهمط-

هـإشصعل(إنرهصإننقولونأم>-

<ألاسىمنلسفهاءآسيقول!>-

(!لآإلك!يرةكاشماوإن!ر-

<ألشماش!وجهكتقثنلزىقذ>-

قئلئهخ<بتاح(شاوما)-

بعر!وذ(يعر!ونهدكعا>-

تكولق(فلادتكمنالحق>-

الدقم

49

59

69

89

201

901

116

11لأ

121

125

135

136

137

142

3؟أ

144

لم51

146

لألمأ

الصفحة

9156

167168،

725،1566

لألاه

705

757

ألأه1

41"ه،9125

15لأ936371،3،

1573،1574

لأ25

142

97

"1

5911،1581،64

0158،81

1582،84

"!،15"2

"،6013،1585،4016

586187،

لا"؟،40

،481158.4،لا

16

16

16

16



لايةا

وجا!هووتجههولئى)-

لمحسص<أشطروتجهكفولال!-

لغحتى<ولأتم!-

(-

<-

<-

-ك!

!-

(-

(-

(-

<-

<-

<-

-!ر

!-

-لأ

!-

!6-

!-

!-

،!

(-

أقسلافي!م!سسولا(1

أذكزكئم<ذبهروذفآ

ربهم(منصهلؤتعلحهم

عتنهم<لالمجفص

،رض<وأالشصؤثه!ق!إذ

الذين!يرلىولئ

<أنزلماأتبعوالهمقحلوإذا

من(!ثو(مخواءأالذينيأتها

7*ا،<إ1الناراصكلىأضحبرهمفصآ

!هبأدلهءامغمنألربزولبهن

الصحيام!عليتمبهب

ضتد(تصحومواوأن

الشقر(منكمشهدفحن

كما(ىعبادلفشسآاوإذ

مو!لص!األيئة

يحمت!لاللهاإتوألضحاولا

علخكغ<أعديفمن

ثتي!!أيأمحئئثة

يعما(خيرمنلقعلوأوما

حلأل!خهدك!ا!روهدو

الرقم

1؟"

1؟9

1!2

15لأ

162

؟16

165

17"

لا21

17!

177

يمأ3

ثم41

18!

186

187

091

؟91

691

791

91ثم

12

!1،ثم"يم7

3"!1،1+ـ

هـ426،26

016،9.ثم

9

945،2

8

13،552،4

ثم،36

،661

لصفحة

70116،

3016،

؟016،

،1638

لا!2

422

44

يمس!أ2

1346

172

9016

،98ثم4

3301

!6!؟أ

1545،

1ة73،

1226،

،45"ثم

1641،

؟!8

233

3401

6013

25لا



لرقمايةلآا

102كل!شالدا!شاأ+هـلنا>-

902زلقتو<فات>-

412(أنحستتضأتم!-

712الث!ؤ(أعنيشلونك)-

122خر(مومنولذح)-

222!بينلخفىآسب)-

322كل!تقوأوالأنفستمفواو!ت>

822(ثلمةبأنفسهنيزئص%تمطلفمتهـأ>-

922(أولتمحردحبثغسوفلممحافما!-

233<ينضحنثلدئفىوأ!>-

432<منكميخوفوذئذينوآ>-

632<ال!ساطلقغإنعليكمجناحلا3!-

237ط!يعفوتأن!-

932<ركجاناأو،فىجاخفمصفماق!ر-

؟!2في*ا!ا/-!وآلكمرو!هع!اطبم

552(لؤمولاسخةهتآفلام!-

752(صنواءاتذممتأولىألفهو!!-

2"هضآص!(الدىإلىنرألخ!ي-

923ئحظامص!إلىوأنظز>

172(سحاتحممنوثكفرعنم>-

3!2(أتخجااتحاه!تحتب!هص!ه

472(أمولهصيخفعوتألذهمت!ه-

2!3(تغآلتةأوأحمعل>-

27"<اللهتقوااءاصوجمتئدأيأيها>

382<بآلثهقيءأمن>

13

الصفحة

524،675487،1

128

935

942462،،876،16!.

625

901،911،464

11"1

أ"1،1112،"146

1112

181

101201،لالا

0301

3101

579

لا"724،5

284،2101

902،734

9016

201"

482

9153

،91

21؟

0016

371،705،6013



لايةا

دصتسبت(صاوعيتها>-

سصلاإإلهلآلمحة.-سأثيو>-

ا"(إ*أآثقامصدو!يز)-

ألعيهط<رأدغ>-

(لثحهوتأحب)-

أسائت<فقلطخوك!ان>

نفسلإ(ويحذد!مألله>-

1(ألئه!نفسمويحذ!!م

1ربهرئإ(ع!مادظك!ا)-

جمحى<وأوأطصى)-

يلقودف(!!لصبهووماصدخت>-

لذيخاط!أقوجها!-

(1سوأ!!سصطصلؤا)كتعا!-

!هنياان!ولائايهودبزهيمأماكان>-

ا<؟-صالمو-منينو2وأللة!ال!-

لحق<آتئبسوصطلم)-

علصط(!قتما،إ>-

ابعطسيشزونالذينإن!-

كنت!<لحاربنتنكولؤأ)-

ق!ماح!!لله!د!كنف>-

اصلبر(ئصالوألى!ا-

بب!يب(أوللط)-

الرقم

286

عمرانال

13

2"

03

لأ3

43

45-46

64

لأ6

68

71

7!

77

97

86

29

69

الصفحة

505

415،956

334

54لم

72!،111،131

9016

104،429

1226

1534

113،014،9144

12641

946

509

01"ه

0158ع1323

0131

114

لمأ08

26!،231

1313

0201

461



لآيةا

حبئ<لئاسا!ولله>-

لله<سبيلتحدوتعنلم>-

تتلى<وأنتمتتهفرونوكئف>-

كلص(أإ،يضىرونىملن>-

ىر(فبها>-

لكم(بثثاىد>-

وتتقوأ<تصإواوإن>-

خموأ<تدأنح!بغأقى>-

!ل(أوتفاأهإفي>-

غفرلنا<ربخا>-

صدورصىم<!ماأدتهولينتل>-

لئإ(منفبمارحمه>-

على<اللهمنلقد>-

قذ<مصلبةأصنيهمأولفا>-

<!ققلوأالذينتخسبنولا>-

بنغمى<يستتشرون!>-

(الناسلالمقالالذفي>-

لنىطق<لكمإنما->

لهتم(نملىنماأ>-

(قولأللهكلسمحلنىَ>-

ئطلأ<فذاظقتماربضا>-

مناديا<سحغناإنناربخا>-

وعدئنا<ماو!أتناربنا>-

لصفحةالرقما

554،164،278،9461،؟992لا

990131

1013131

49لا111

110201لأ

81198

لأ02156

241853،953

168؟4

1296؟7

451308

951726،826

لا461.6

لالأ.561

9617561

لأ17156

18361لأ3

571467

"713321

181705

191-2917931

391517،7951

491617

15



لآيةا

وأخزجوأ<جروأهالذفيفأ!-

وثلث(مثى!-

منهم(لنصمغءافإن>-

ا<تركمضايد!ادنححيمب!ر-

(أولوائ!تمحةأحضراذوإ>-

ألله(حمتقريقحة!ر-

(باتحغروفوسكاشروهى>-

وكم(أبآ5نكحمائنكحواولا)-

*!ا!يمعلت!غحرمت)-

ور%!مالكموأصل)-

لااتآ!لوآ<منوأاءألذيتيايها!-

به-(اللهفضلماتحصنؤاولا>-

ئجخوا!فلاأطعن!مفإن)-

!فتيمصولمحصماتجدوأفلم)-

يقفرأن(لاأللهإن)-

على(ألاسع!د!نأ!)-

!ههبدلنفخمممجلودصت!ما)-

ظل!و(<أذأنهخولؤ)-

يوعظوذ(مافعلوأ(نهمولؤ>-

يقين!لصدوأألبئن)-

قيل<ئيالابامئحفل>-

أئموت!يدككمتكولؤاأتنما!و-

الرقم

لنساء

3

7

"

23

32

34

43

48

77

لأ8

16

الصفحة

645

138233،6601،

"50

1631

122"

11631

1112

419

421

،039،2!9لح21

9؟9

13"3

11"3

لمأ،134553

113"2

لالأه

163لأ

لا9

لا9

011،128،425

1312

6013



لآيةا

!ا*!*مالسهيالماطهكفئ>-

فتخريررقبة<ل!-

ألحم!نئ<أللهكلوعد!>-

لؤذ<ما-دؤله!-

!!ونهء!منيذعوتإك)-

وعطو(!منوااءلذيتوأ)-

غز<أس!وكليعمل!نغه-

لمئل!أ!لىتميلوافلا!!-

سميعا(ألئهوكان)-

صنوأ!أءمنؤأهادذا؟أ!ا!

بالسوء(ألجقرأدلهمجبلا!>-

علفث<قلوينا!

أثاع(لأإعل!مقبهءلهمما>

مصوا<هاالذجمتفنفبظ!)-

ألع!!فىالزسخونلبهن>-

فوسى<أللهبهم>-

عل<للثاسلئلابكونا-

أميئىأهلث(إذ>-

ألائفو(بهيمةلكمأصلت!-

لاغلوأ(ءامنواأئذينيأيها>-

أفيته<علشكغخرمض>-

وجوهكغ(فاغسثوا>-

كولوأ(منواءاالذقتجمايها>-

الرقم

لأ9

؟9

59

711

21؟

123

921

413

136

أ؟ول

551

1لأه

061

216

،61

516

176

الحائدة

3

6

8

17

الصفحة

903،ولول7

؟124،5؟13

037،1313

7016

838

ألأد

1226

11"3

12،ول123

1633

8،9

3401

389

21،724؟

877

33؟1

83

23.1

2501،1526

،2701ول21؟،63

011211،1662،

9؟6



لدقمايةلآا

51!لتنآلاكذبو!ألذيتو>-

31ميثق!!فبمانقضهم>-

81وأحئؤ؟!أللهأبنؤاغن>-

43قتد<منتابوثذيتا،لا>-

53<تقوااصنوأاءلذجمتايأيها>-

؟2لفكذب!تت!معوت)-

84لكئب<اليذ>وأنرتتآ-

15(لالخذوألذينءاصوأ)!يهأي!ا-

06بمثر!آنننكمهلقل>-

76!لناسىآمىلعصمثوألله>-

لا72-6لوا!قالذيت!فرلقد>-

لا3لؤينمهوا!وإت>-

67<أللهوتدمنالغحاون>-

لا7تعلوا(لااد!ضنىيهأقلفل!ر-

08"7من!!فرواالذينلحف>-

8؟<بأللهفومنلالظرما)-

"9(أتحنكمكفرةذالك>-

39القلخت(ءامنواوعملوأئذيتعلليس>

59سمبهذ(طعاهكفرأؤ>

79لتت<الكغبةاللهجعل!)-

01؟!تعلمونلاءابآرهمكات(ولؤ>-

801(سأفيالعسفينالقؤميهدممطلاوالله>-

111الى<فىاذاوحيت>-

211(انرثبثبشطعهل)-

18

الصفحة

988

6أ627،8

0157

1637

7915

705

956،914415،9158"8،

"أ؟هـ

ب!؟7

11ا؟لا

؟38

0164

835

143،578"1

3؟لأ

911613

3"لم

1632

2601

9016

724

513

396



ا،ية

أنزذعئيا<رئنآللهما>-

ققتإ(كنتإن>-

ضلق(الذ!دتهألحقد>-

الشحوت(فيوهوألثه>-

ولوتر!+)ذ<>-

الله<دايتالطمينولبهن)-

عيو(لؤلانرللواوقا>-

(لارضافيدآبؤمنوما>-

كأ(!!تدعوقأغترأللي>-

نفسه<علىرئكغكت!ب>-

<يخو!ونالذينرأيض!ماذا>-

اتتئها(5حختناوت!ك>-

ينفض(وهدواجئبئئ!>-

لتسوا(قؤمابهابهافقد>-

<أنجرأعلتهأشتلكغلأ>-

!<قذرهحقاطهقدروأوما>-

<مباركأنزلئهكشثاوهذ>-

تقولوذ(بماكنتخ>-

قنوان(>-

والأركا!لسحواتابديئ>-

ألأبضر<ئذر!هلا>-

وأتضحرهخ(اكدحممونقلحب>-

نجئي<لتمجعلناوكذلك>-

ال!قم

!16

نعاملأا

3

03

33

37

38

68

83

لأ8

98

09

19

29

39

99

301

112

91

396

78،1311

447339،

646

52

؟7!أ

68

لصفحة

،8؟16

،1633

8

2

لأ1

لأ

32

لاه

60

.6

90

2،

23

ول1

59

9

23

77

92

9

02

02

لم3

16

13

13

16

41

56

27

28

08



لأيةا

جمر<محافكوا>-

فأخيتنه(متتاكانمنأو)-

مثؤدبهئم!الأرفال)-

هنم!أولدمد)-

!سفوحا(كصماد(و!-

ا!لمجفيهمجرتمهصلكذ>-

أتحضة<!للهقل)-

ألذين!كمدمهداهلممد)-

!ماحرمأتلتحالو(!قل>-

!رطى(مذأنو>-

يهتم(دفئقوألمذينأ)ن>-

ظه-عشر<بألح!ةجآمنطاله-

لر!-<هدلىإفىقل>-

ها<أهلكفافضا>-

أرسل(لذ!لتافلدملن>-

اشجدو(<قبالفصتيكةثم>-

نبهئر(أدلكيكوذ!حا!-

دين(قنلأنجسهصشثم)-

أ!سخا<رثاظلمنآ!م-

لث(ذالقوىولاس>-

وفريقا!هد!فىيقا)-

عد(رينتتمضذوا+ادميى!>-

الرقم

811

221

812

137

641

941

153

951

061

161

فاعرلأا

6

13

17

23

26

03

31

02

الصفحة

84،98،1361

لأ34

463

457

9201

724

675،9016

1372

421،945

02"

273،1387

؟012،1664

412،414،423

034

645

249

1311

021

296،91171223،

"98

222،223

1311



لآيةا

هدئمالم،الذسددهالحمد>-

على!ألتهلغة!!-

رفي<اللهتبارل!-

وخفية<تضرعارلبهمأدعوا>-

خوفاوطصحأ(+ول

كل(منيه-فاخرجنا!-

ايه!ء!مأللهلاقة!-

شس!بروأ*!ألذينألملاقال!-

لرتجفة<افائعذقهص>-

وبتن(بتنناأفحح!نجا)-

!أناتقرى+أقلمنأفاسكأ-

!سذ"آأكتسحروا>-

!ه!وأ!طكمأيذيكئملأقطعنثغ-

ترلق!لن)-

<الاسعلأضطفتتكإفي)-

!ومه!!موسىوأخثارئم-

<ص!رسعتولرخصئىمق-

خلف(بعدهتممنفحلف-ممر-

لكئت(بايمسكوتلادفيوأ>-

لحسنئ(لالنما!ا!للهح!-

ليشكن<روجهامتهاوجبد!-

أنن!نماعؤنيموفنمأد!-

الرفم

لم3

56

لا3

لا3

75

لا8

98

9-89لا

116

124

لحأ3

155

136

916

017

يمأ0

918

391

21

الصفحة

لح423،84

303

068396،

،984،يم083،82204،

083،708،838،"53

583،358،8!6،758،

لأ3،8ثم85،06ثم

36،لالا6لا

588

4،1648ثم4

221،2301

965،1311

3!لحأ

لأ47

1218

168513،

313

لح78

88لم،967

726

098،لح6لح

28،792"

7901

03،0.9،129،139،1633



!-

!-

!

-ح!!

-!أ

<

!!

!

!

مثه

+في

ثر

<

لآيةا

1(منتدعولتلذينأان

لسث!طن<منينزغسثو!ما

فآشتمعوأ<انتقؤاقرث!اذأ

لضرعا!نفسث!رلبنواذكر

!<رثتثعدثذينأإن

!<ورسوله!زالهوأط!عوا

إذا<ئذينأئمؤمنىتإنعا

واؤلدكتم(أفؤئحخأتحا

ليعذيهخ<ألده!اتوصا

إن(أ!لا+ه-ستانواوما

باطه<ءامخمكنغإن

<!**طئمتوكأكالؤأ

ونهض(دمىأخريهاوء

للسلم(يخيوأو!!!

ئمثركين<قنأصذوإن)-

لقمئر!ين(ثكوذ!!يف-

أذ!طأمىحسبض!!ع-

ا<ألحاجسقاية(جعقغ!!-

سبيل(فىوجهدوا>-

ءابآوبهئم(كانإدقل+!ر-

أرسل(!يفأمموسسط-

الدقم

91؟

"02

4"2

302

هـ62

الانفال

2

28

33

لم3

06

61

لتوبةا

6

7

16

91

02

33

؟2

الصفحة

26،267لم

081،859

3401

8،853لم9

35

36

2!،9121

13

9

8،لح87

أ!1

13

13

17

الح

36

8؟

061

3.13

1313

358

1313

136

131



لأيةا

لخه(دعنتسإاللهفأنزل!-

ونموذالثم(>-

(أناحفدورسولهدث!و>-

ألله<نسوا>-

وائعؤمنت(لمؤِمنهنىلئه!عد>-

لده(اظفوأبما>-

طالحفؤ<إكللهدارجعرفإن>-

ألضحعفا(علىليم!>-

أذاما<لذ!تولاعلى>-

ألسو(دأيطعلحهم>-

دعلحهم<نحنلغلح!لا>-

بدله!لؤبهغ!آغزفوااخرونوء)-

أبدأ<فيهلقصلاا-

آشزى(أللهإن!>-

ألجمد!ت<ا!بدوتألت!بوت)-

ش.*(رحيووفرءبهؤإن!>-

فر!سه(صنفرمغفلولا>-

يلونكم(الذجمتال!لوأ>-

عصا(سللتاكاذأ>-

خلق(ألذىآدتهرتبهوان)-

<وعحلومنوااءئذهمتآأذ>-

إتله(اند!لكونمافل)-

الدقم

47

62

67

72

77

83

19

29

89

201

801

211

117

123

يونس

3-4

9

23

31

64

87

133،137064،

2

الصفحة

2601

705

881

235

651

2،265

9112

904

3،90؟

662

،98؟؟

1174

1225

،1182

9،169

25!،4

1635

3012

365

4913

448

1642



لايحما

ألله<دوتمنويقاوت>-

يسيز!حلأألذيهو!الة-

لأرض!أ(خذتإذآحمما!-

م!(محرحم!يممحمحلدف!-

لمحبألأمحمحمحصعونمنومنحمم)-

أتئكم<إنمتمضأرءفل)-

تكم(صاحءقذألخاسىيأيها!-

ل!ربكصكنيعزبوما6)-

ولدأ!هأدلهآلحذلوأقا!-

ا<وأيخهموسئأكواوحئنما>-

اذعول!حا(أجبتقذ>-

مثل!لاايخئظروتفهل)-

أللمح<حمونمنلا!محولا!-

قدحلأألحالمىلأيهاقمحمملأ-

لالن!آقناأذولل!دظو

لأغى<!ائفريقتنامل!+)

نصس-(و،محنفعحم>

بأعيتا<ألفكوأضح!ر

الله<أمرم!الصؤملاعاصم!ز

(ن<بلثأعوذإقرلت!

وجمصبهت<مايساموأحمبط>

!رفى!عكلروبحنمن>

المحنحم

18

؟2

لح2

31

لح-3؟؟

لاه

61

68

87

98

631

801

هومح

؟3

لا3

43

لا؟

لم8

الحمفحة

83!،157"

0؟لا

أ؟3

02،235؟

011لاطهـ611

؟37

901لح

28لم؟،.؟،111،013

13لا5

13151316.

3015

1232

83!

3؟9

لأ66

011لا

،319123لم

لم0"ط993

أ33؟،9؟0

296

611

902



<

طهـ

<

<

(

!

<

(

!!

<

(

<

<

لايةا

يومجد(خرثومن

ظلموأ(لذيصآوأضذ

ففحكعت!

وبربهئما<للهأ!حمت

نجالى(هؤ،ءيقو!

باقك<ف!شر

ظلصوأ(ألذينوأخذت

آلقئمة<يؤمقؤمهيقدم

سبقت<ولؤلا!ة

ألذين(تريهوأأدولا

لفرون(منلمحلولاكاق

رثك(وما!ان

<لاقلان!ثبنمممهوتمت

(-

(-

<-

!-

<-

(-

!-

<-

<-

علتك<نقصنخن

عثر<أحد!أيمتإذ

إخوئك!عككياهـةثفصضلا

تذهوأ<أنلصخزنقإلى

د!!ط(ذهبرقلما

ه!ص-سبس
لمحصحبر!يل<

<ؤمعدودرهمدبخس

عخه<لم!رفلك!ذ

كبل<منكميصه-قدكاتإن

الرقم

66

67

لأا

73

78

81

49

9"

113

611

117

911

يوسف

3

13

1"

6؟

25

الصفحة

221

221ط"21

662،676

9911

،3795013

1634

646

3401

1635

لأأ4

6؟6

9911

847

0؟16

361

7؟01

0201

077

،81،2801،3601

6331؟3701،0137



لآيةا

دئي!منقدقميصحفدكانوإن>-

أغوضى(يوسف>-

لنتؤ!هوقال!>-

أخر!سكلتهن<>-

لى<إأحبلسبما>-

رأوا(بحدمامنالمبدأثص>-

!!!د!!منتيدونما>-

ت!(أفيتغركىتياللركنتصإن)-

لأط:(يعصرونو!يه!ر-

لافار!م<لثفسأإن>-

لمير<أأئعها>-

لملك<أص!واح>-

ع!(ذ!باوفوق>-

تقرلة<أوشل>-

الخضن!خم!عيناهوألضحت>

(اىعلت!ونضذق>-

علخكم<!صديبلا>-

بقم!صص<هجواذ1)

يوسسص(رلحلاخدإد>-

جماء!أنفلما>-

أسععفرلكم!سوف)-

البذو!منبكموجما>-

م!لما<دؤفى>-

لرقم

لأ2

92

هـ3

31

33

35

43

9؟

53

-07

72

76

82

؟8

88

29

39

لم9

69

89

26

الصفحة

81301،1633،لأ

56

217

لأأ12161،لأ

1701

!19ا

؟3

557

ب!"81

بر36

1701

12301

0103

2؟8،لم98

199

12125

2"ألأ

12701

؟2!12

1621

2201

201لأ

؟201



لايةا

ألسسو(قايةص!قنو!إدن>-

ترونها(بغترحمو-!

فعجب(لعجتوإق!>-

الماس(قتلهمم!!لت>

بقومر<مالغرلاأللهإت>-

السمئؤت(فىيمتمحدحمتودله>-

من!عيميذخلونوألعلمكة>-

للعنة(أالمأول!ك>-

سئرت!اسناقؤأقولؤ>-

قتك(منرصملأأز!سلناولفد!-

لكمز(وسيعلى)-

<-

<-

<-

<-

<-

(-

<-

<-

<-

<-

العزدز<صسطإلمث

ش!رتم<لبن

بمثر(لاإأنت!إق

بشر(لأإنخىإن

--ا!43آلطمجنىل!غلكن

-ج!م!ورآيهقن

إول(أصغليأأبعذ-بهورا!رجمت

أجزععآ<لخنآكلسوأ

نابت<أضلها

لسصوث<ئذمماخلىآللهكل

الرقم

الرعد

6

32-24

31

يم3

هيمابرإ

1

7

11

13

16

17

32-33

لأ2

712

612،18

1646

1646

الصفحة

2915

9101

1313

1232

،1233

35

،6662

621

1657

7901

5013

0165

ثمأ7

743

743

645

،7؟16

1647،

1533

1224

5؟15



الآية

ا<أللهنححتتعذوأوإن!-

نج-،1(؟*آلدعآلسمجربئإن>-

!فروأ!ألذينيودرلصا!"-

لنسن!قياظقناولقد!-

!اثلعنه(وأ!علخلى>-

هذأصرروعلط<>-

لك<لتسعباديإن>-

جثمخ<قآلصقينتإ>-

لالئخ(لكدتأق>-

<آأإ1أخم!لنشلنهصفوربث>-

لله!آمرأاذ+>-

لم(جمافمهاولكم>-

لثهقصخد(->وعلى

راكنهاد<لخىاو!خرلىبم>-

.أ!ا<؟إ!تا!رنهملجمهـيآ)-

صخلق<لاكم!ئحلىأفمن>-

نعحة<وإذتعدوأ>-

من<يدلمحىقوالذيت>-

<هدىمنفمنههم>-

!هههدلهمعلىتخدصإن>-

جقدأتمنهخ<بأللهوأ!سصمو>-

الدفم

34

93

الحجر

62-27

35

لأ5

النحل

6

9

16

لأ1

18

36

37

38-93

28

الصفحة

67!

764،983

2!4

117

662

802

077،939

لأ58

9301

645

لأ،84

،02"

،263

163

135

423

7"

أبمأ

263

426

264

222

44"

158



لآيةا

يخئفوق<ألذىله!ملحين)

!في!عك>

أليصين<عنظبلة!ر

الشل<ثعرتو!ن>

الخمزت!صمئكل>

ألله!م!دونويعبدوذ)

ا(عتامثلأألله!رب!>

من<اخرجكمواللهط

دجودخ!منلكمجعلوالله>

مماض!(لكمجعلوالله>

لمحإنحا!تولوأفاق)

!فروا(لقذينيؤدتلا!/

وصدوأ(كفرواالذيخ!)

تئئخا<لكثاونرلاعتيى!

<لمجتآءمنيض!ل>

(ادألقغقرآتذأفا)

شلطن!لوليتىإئة>

سلطن(لهرلئسنا)

نزل!روح!قل!ر

الله(بأتعوكفرت+!ز

إق(اللهنعصتوآد!روأ>

بتخهتم(يخئهولروبكوإن>

(ءبعجدأشرمى>-

الرقم

93

لم7

لم"

67

96

73

75

78

08

81

82-83

؟"

88

98

39

9"

99

9-9001

لاسراء

92

الصفحة

؟913

2801

802،؟21

368

36"

2401

801163،1

926،1311

926،426

426

1622

436

4901

47؟

،341،007764،839

939

764،077

337

1701

1136

0؟16

1161



الاية

ا*1+<نفيرأأكز>-

لثتي<يهدلىأقالقرههذأإن>-

ءأيين<لخهارواللأوجعلنا>-

<بألىممملاسوذنوا>-

لجمى(واأل!معإق>-

ءإالة(مع!زكاقئؤقل>-

أدسوت(لهلمتمخ)-

رجملأ!لاإىمونإن>-

لمى(ضكدوأكحفأملر>-

(إكسغوبريدمحرتألذفيأفىلك>-

متهم!تجعكفحنهمتاذ)-

الضحر<!إذأم!كم)-

1(عأنا!ل!ذعوأيؤم>

أعى(ءهذ!لنىكاوكا>-

ثبخئلى(أقولؤلآ>-

الشفس(لدلؤىمالصحلؤةأفص>-

،لضمن(اعلىألعصاوإذا>-

شا!لم-(علىيغمل!ل)-

لخذهبن<شتناولمى>-

لذس(قيأأنجمىلمى!-

رسولا!*9-،(بشراللهأبعث>-

تقلكوق<أنتملؤقل>-

(1!ممىحورالمحعوسجىلاظمىإنى>-

ا(يفرعؤتلاظنك!اني>-

الرقم

6

9

12

35

36

لأ4

4"

57

63

لا6

71

72

74

78

83

84

86

88

؟9

03

الصفحة

491؟

972

11"3

123

"5

302

973،743

4؟7

7915،ىم"

0163

83

3401

9157

"728،36

83

!936371

187،2201

187

743

79

لأ،93743

3؟لأ



لآيةا

آدغوأ<آوألنهدكوأآول>-

لؤ<أنذ!لفهألحفدوقل>-

ص.*<لوعو!مامىتحعلولض>-

اتخذ(قالواآئذجمت!دضذر>-

(أنحسبت!أ>-

لاذض!والسصؤتأرثهـئا>-

آغتزتتموهئم<وإذ>-

طعاصما!بهاأ>-

!تجهتم<مخهموثا>-

<فيثمفتحدام!الن!منبحدولن>-

(1*.أولايظلارئلإأحدا>-

آسحدوأ(لتصلبهةلمحهأذقلنا>-

<!سر!آناد!وألقولولوتم>-

لمحيضا<لنزناغداءءأننا>-

أ!ت<لنسيتفإت)-

ولينأ(تتنىفراقاه!ز>

أجمها(انفأردت>-

<أنرفيدفارا>-

النضدص<بين

يظهرو!انأشطعؤافحا>-

الضد<قونفخ>-

ندآ!ريهنادثاذ>-

الرقم

الكهف

9

16

91

22

2!

94

63

78

97

82

79

مريم

3

31

الصفحة

084

506

2401

1376

35،935"

841

1؟2،243

؟201

666،189،919

792

5013

1178،1ل!،23630

842

1163

لأ59

8012

21؟،!72،1646،1647

21؟،725

2101

1221،1624

78

842،4؟8



ا،ية

رب!عابلىباأ!نولخ>-

علئه(وسلئم>-

لهابش!إ<فتمثل->

منلث<لرخنبأأعوذإفآ>-

أ-/!!ا*بغياأكولم>

ثبشهر(امنتريهتمافإ>-

نج(ص.أبغحاأمك!توما؟>-

نكلم<كفلوأكا>-

محاركأ!وجعلى!

على<والشئم!-

ييمول!فمانحاأقراقفعدأإ>-

يستع(لاماتع!دلميابت)-

مت(ذصاقذإقيابت)-

!سك!أقأخاكتإقيهأب!>-

نب(طمنو!ر!د)

!ا!ل!سميا!ئغلوهل)-

!ؤهـلبث!شرنهخ!>-

كا!منلخنزعفثم3)-

أذسقا!لحدأناأ>-

إنحا<علتهغل!علفلا>-

الحرفىمنحنلإق!

يقم(ءأتهيهفخمالة-

اتعدش<عدآدخن)

لرقم

17

18

8؟

31

33

35

43

68

83

"4

39

طه

32

الصفحة

983

611ط695

8"د

1136

ل!88

5013

،8872501

923

068

693

1576

6101

62011

6201

5013

063

؟271

16971

س!؟أ3

لح93609،

372



لايةا

(*نجإصوأخفىلشرايظم>-

أكاد<ءائمةف!اعهاأن>-

اتثمدذ<!*3أكأهروبئ)-

(1غدصعي!عككولصنع>-

!م!سيقسىواضطنغ!ك>-

مع!ما!إننى>-

يل(إسرسبىمعنا!أرسل)-

شئ:(!طاغطئالذى>-

لشحزق(نهذإن>-

وعصححهم<المحبافاذا)-

ائد!<لكبهيرمممإنهكل>-

ض!!(كاأنتمآقف!قا>-

اصن<وتابلضنلغفارنيدح!-

لتتم<إنبينهخيحخفخولنى>-

وهو<لصخلختأمىيعحلومئ>-

(-أ-عقمارذفهرلثوقل)-

تشإ<!نيخرج!*>-

ف!ا<ألأ!حلكإن!-

الشجطن(إليهفوشوممى)-

واضحطبر<لصلفى3باقكأمفوآ)-

أطغ<أضحغثلواقابل>-

ش.*أ(لصحفونمصاأل!ئاطولكم>-

السصوت(مطمنولي>-

ءأالة(فيهما؟لىلو>-

الطا

لأ

33-أ0

93

؟ط؟لأ

63

66

71

لا2

82

301

112

ألأأ

118-911

012

132

لانبياء

18

91

22

33

493،99

23

112لم

16!5

لفخة

201،

3915

2301

4"3،0

993

912ط1

6،656

3101

لا4لا

748

121"

1213

1332

6013

31لأ

0121

1228،

308

1658،

621

302

9"،85



الآية

ولدأ(ألرئهنأتخذلؤاوفا>-

ف!لم!<ئهآثت>-

مشا(أفإيق>-

%<صضهوتفحهولفى)-

ولقدءأ!امولس!()-

1تجرمبارذأنزقة(وهذا)-

الله<دوتمنافتعبدوتلماقا!ر-

وسبصا(برلرأكولتلئار)-

لاذض(أإليولوولونجحعه>-

(ألصحلؤة!هالمحمامص!-

عاصفة(لرجأولحلتعن)-

!لمث!دت!فناد)-

(قيمتضعوتصإنهه!!انوا)-

-"<ا*لرجعوتألخا!ل!-

دوت(حمننخحدوتوماأثننتم)-

"الهة!هولابركالو>-

بعيا<أمأفريبأدلر!صو)ن)-

لآلحتئ(اضكوربمل>-

(-ندهلتررونهايوم)-

بإلحادم(افيهيردوصن>-

للظآئفين<وطقربتى>-

لا<دج!ايآتوك!ر-

الرقم

26

33

؟3

6؟

ثم4

66-لا6

لا96-0

71

73

81

87

09

39

89

99

901

الحج

26

27

؟3

النت

1657

لا23

ثم6

1233

148لا

يم35

1هلاه

88،ثم9؟

1557

9201

يم95

936

838

؟116

965

8،9871332،"لا

424201،لا

؟11،61؟

901



لآيةا

منفع(فيهالكؤ>-

لحومها(أللهيناللن>-

قتل!!منارسقنا!ما)-

بصثل(عاقبومنذللث!>-

محل!ضر!سلاايخأثها>-

(آر!عوامنوأءاالذيهتيأيها>-

*<خ1*أنمفئمنونفلعقذ>-

<-ا؟ولتصقشموققذافلع>-

لفروجهم(لذ!لاهق!!)-

ذلك<وراءآتحخىف!ن>-

طد<ا-دمكيهخقرا>-

الله!اخسن(فتبا!ك>-

فو<*فيلصختوقلك1بعدذانكوصثم>-

صاجآإفهص(كل)-

لثرين<ألؤفن>-

ءأتوأ(مايؤتونئذينوا>-

(يعرك!الوأفص>-

هم<أهوأءلحقأاتغولير>-

ومن<لأ!ضالصنقل>-

افح!بئوانصاخلقنبهغ!>-

قح!(وأأغفرذبوالل>-

لاقك<كلهـباصالذفياإن)-

الرقم

33

لأ3

لأ3

لالا

المؤمنون

1-3

5-6

لأ

13

15-16

لا،

06

96

لأ1

84-85

أ-13116

118

النور

35

الصفحة

9201

لالألح

9201

لأ66

،8386201

9

3

،068،396.

2

،

44،4لأ

13

8!

16

لأ4

49

35

65

859



لآيةا

ريؤنثس(شجرهسمبر!ة)-

يغشحه(لبىمجرلىكظانتأؤ>-

(1(آ:؟يفعلوتبحاعليموالله!!-

!اش!ص(كلخلقوأدله)-

لفود!ممجاألذل!فقجذر)-

الرقم

35

63

قاذلفرا

لزل(ألذ!اركتب>-

"اله!<كلونهمنوأتخذوأ>-

4؟(بللألعغئملأإهئمإن)-

84م(ماالسمامئوانزتا>-

03رثه-(عكفرن!أوثق)-

6"إ!!ض!نفومره!اوذأدتآمرنا!اأدنمئحالرحمنأوما)-

16(قجغلألذىشارل!

26يذ!ر(أنارأدلصن!ر-

36!هألخ!دنىضاطبهماوفيمم!س-

68-96(لكديفعلومن!-

+.صصممسروصصسصصكل--!صص
67!!ز؟*ومعامامسخقراحسنت

77(رلبدبهؤيعجوأماقلث!-

قن(ثنزذعلئمدنثحأإن!-

ا!*أص!عليصلشحرهدا)نف+-

أاذإلن(فىوأتبث!-

جخت(قنفأخرخئهم)-

الشعراء

32

36

لاه

36

الصفحة

992،،،7363211

؟73

232

1236

068،396

836

1657

1138

،723836

068

322

093638،،963،939

365،9164

لأ76

ثم37

881

742

1616

1163



<-

<-

<-

(-

(-

-!ر

<-

<-

(-

(-

!-

(-

الآلة

إ-(!اترهيمنجاعلتهتمؤاتل

فهو<ضلمنىلذيا

ثف(يحيتنىوألسطي

كنتو<ماأيقالموقيل

هتم<فيفكتبهوا

ا/*؟-<ألمسخرينمنأنتإ!ا

(ولكمطسطربسطاسطفسط

(ش8*آطمسضيططفيأشاإسطا

يومطعذاططفاصذهم

طر:لم(أثيعفاككل

؟؟-ا(بهذلوتوأتحزهتم

ظلموأ!ألدينوسيغلو

!اتأطلفزءلئلقططهـااط>-

<بوركأسط!ر!>-

<لدييخافإفالاظر-

واشتقخئها(حمهاوج!اوأ>-

لفذلمحد<أأ!ىلامال!>-

ب!-قتل!ءأثكانأ>-

وسلئم(لنهآلحمندفل>-

(!انفلوألا!!طالسفؤ!!تىمن>-

(اأتحضهطرأ!يططأمطط)-

ططط(ططيفطسيسطمأطط>-

ثص<الخ!يئدوأأمن)-

الرقم

9673-

-7"."

18-2"

29-39

153

185

918

223

227

لنمل

8

؟1

02

95

06-61

62

63

؟6

لا3

الصفحة

836

042،725

72!

"38

784

973،3،7

074

221،2301

915،012

1518

277

0915

163

49لح

1517

935،9163

0301

690،63606،658،963،2913،لأ

!1،1546!لح

235

235

23!



لايها

(!يح!منلأقد>-

لأخر-!اق!هخهـكأدبل>-

أتوعا(هسذامتى>

(ردفيكونأنعـى>-

1(الصحورفييخفخويؤ!>-

1(أمرموسىإكوأوحينا>-

1(عدوالفضلجون>-

رجلين(فيهافوجد>-

نفصى(ظمتإقرب>-

شمفوت<أفادي!كتقهصأ>-

ألظوهـ(حانجامنءا!ص>

(-!*بهفوونبثىإثا>-

مزدين(أتجرهميوتقىنأ!لك>

أعرضوا(ألفغوسحعوأوإذا>-

من(حهد!لااتك>-

مقل!(!خاوما)

ع!لذين!ىشرك!ين)-

حق(ين!قال>-

شر؟ء!(ذعوأأ!قيل>-

اخسن(!صآوأخسن>-

1شؤ(ألففيهتمفلث>-

الدقم

لاأ

72

لا8

القصص

7

8

23

48

63

لالا

العثكبوت

38

الصفحة

"3،2163"،319

16!6163"،

1660

!60

1634

،93،963!،064

لاأ

96

""

01

77

64

لا1

12

؟ول

2!

269



الرقم،يةا

72<الذلمجاقأجر!وءأتيته>-

33(بسجآ(نولضآ)-

74(لمالاألف!ون-)!مايجحدبالئنآ

94إ.صا(االظئصولنىالاثائتنامجحا!ما)-

15<علتكآنزقاسرأنااولؤ)-

سحلالن!ديهتمفحناجهدوأوأئذير>-

96ابخ-(ألمخسنينلمحألئه!ن

<-

<-

<-

<-

<-

-!ر

علسر<أنزاسأتم

لبز(آقأئفسادظهر

فلانفسهم<صلحاسرلومن

لخنا<حفا%وكا

يرسل<إئذلىأللة

ائنس(ينفعلألمحؤمين

لسر()هدأضقى-

يدعوهتم(آلشتطن!أنأولؤ>-

رسجر!(منأ،رسط!تولؤأئما>-

القؤلم(صولبهن)-

اخفى(مانفسىفعلمفلا>-

تجرز(أآلأركهأداتصآء>-

مولرا

35

7؟

8؟

57

لقمان

21

27

السجدة

13

لأ1

27

93

السر

0201

162

1517

1517

ألأه،19"49

2201

358

8!6

2012

؟64

502

1622

263

0161

2989،،001

337

11013،فىول9

2201



الاية

الئه<قاالث!أيأيها>-

الئتن(منأضذناوإذ)-

*إ<"صةلظنؤلاأللهباوتظنؤن>-

نخبإ(قضىمنفضنهم>-

ك!وا(اتذينأللهورذ>-

والم!لعنت(الم!يحينإن>-

لمؤمين(باونصان)-

يلقوفي(يوم)!يعهم-

أفسلتك<إناألنبىيايها>-

نحختو<إذاءامؤالذينآيايها>-

مؤمنة(كلوامإ>-

وسموا(علفصحلوا!ة-

الله!لسنهتجدهـلن>-

مص(نغءاتهتم>-

<-

(-

(-

<-

<-

<-

-!ر

لإ(الذ!دلهالحقد

!مأاصلغقورآلرحيصأو!ر

اليف<نم

لسرد(أ!قدف!

القطر!ىئن

فلصاقضتناعلحه(

اق!<سيل

الرقم

لأحزابا

لا

23

35

43

9؟

56

؟6

6"

سبأ

2

3

16

04

،0301

8،!لا

329؟"6،،895

016

0131

؟34

؟؟1

201

13هـ

121؟

612

148

1"3

3؟1

39!

لا67

"م!أ

13"

121138،913،

111،013،252

60؟1

2101

ا؟01

2101



<-

<-

<

(-

<-

<-

<-

<-

لايةا

!القرى!قيبينهتموجعقنا

ينزقكعلمت<من!قل

أؤلدكو!ولاأمؤلكوومآ

شع<منأنفقتوومآ

ئم<جمتعامجصرهتمهـلوم

ءأتتنهخ(مغضحاهـمابلغواوما

لتاوش<ألهموأفأ

لتلين(بيهموحيل

ألده<وش!د)نسلةايأ!ا)-

لكؤ(ألشطنإق)-

(أوأتجصحيرألاخكىيستوكلاوما>-

مق<ألئهمجمثىإنما)-

من(إلكاوحياوالذى!-

الذين(الكنبأقذنناثم>-

(-أقلتآزاولفى>-

(-

<-

(-

<-

(-

<-

يمتقأ*!

(اقلقرةوا؟-يس

أثين<لتهماأفستا-دإ

ب!ثر(،اش!ا ما

ا!ا.ولائمرتتملينأأتبحوألموميم

<أ.!لمرتسملينلآتجعوأيقومو

الرقم

18

37

93

فاطر

6

9122-

2"

31

32

يسى

1

أ-3

14

1!

23-21

02-22

41

الصفحة

1!!7

؟02،256

131،479

2201

لا06

1232

181،2321،لا273

6301

لا95

1313،1314

2!4

لا!5،6لا374،5

لا26

؟188،163

6201

643

3301

لا43

3301

6201



الاية

اعا<لآدوما>-

فلك(ثص!طافى>-

حمل!ا(أئافغأي!وه>-

نغرلمحهم(لشاوأق>-

والم!فبهههفتهالهتم>-

يبغ!إلييهخغهذ1!أد>-

لهم<خلقظاناجمؤاأولص>-

العطئم<يحىمنقالم!-

والأذضى(الس!تدب>-

(ا؟خعجنحىير!يض!خرونبل>-

ظلم!ا(ألذببئ!(خمثروا[>-

لهتم!قيلإذأكانوآإنهم>-

(آلظرف!صزت!ر-

لؤص!(فىسئضم!-

تحوذ؟*9!(ماأتعجدوذ>-

طقكؤ<والله>-

أأ(بذجعظيع>وفدشه-

%أ(س.3إئيتصكلتس>-

لمخ!ن(ذرئخهصاومن)-

الكثب<و-ائيئهما>-

م!وسى(تصعك>-

ونتوت(بعلا(لذعون!

(-3!ياسينألسككسلغ!ر-

الرقم

،-232الم2

ه!هلا

71

78

الصافا!

12

22-23

35

4"

97

9!

69

701

901

113

أأأط17

"12

123

013

42

الصفحة

26،9163،

936

2681

926

611،612

076

5161

،866يم63

6

،611،062،657

،925،026

؟253،923،26،

8

،611،062،657

،611،638

21لم

131

"بر؟

013

هـأ2

662

266

لأ؟7

أأ9

662

303

416

657

841

662



<-

(-

<-

<-

<-

<-

لابها

فى(إ1لمذحصينأمننف!همفسا

ألنئ(مأثةإك

+(!*همينسلهاننلكؤ(تم

بئة-و!يئن(هـجعلو

مننا!سبهقئةولقذ

(العزةرتهـئكس!تحن

لفا(!لآلهةاأجعل>-

عك!!اوافشوأ>-

نوج<قوئمقئلهتمكذبت!ر-

اكحاس!وخ!)-

ؤا!!خمط(أل!ماءظقناوط)-

(مخوااءلذينأنجعلأقر>-

إلتك(نفتمةكحئب!ر-

بالسهق<مسنهافطفق>-

صابرأ(وجذنهإئا>-

+:(ا-تصر،وأيلأفيآأولي>-

ذسهرمم!!بخالههأخلضحئ!)-

حميو(فليذهـقفىأهذ>-

يدفى(خلقتلحا>-

لحنتى(علخكوإق>-

الرقم

741

651

815

171173-

0811-81

مى

27

28

33

57

75

78

لم3

الصفحة

؟126

5؟3

357

لح66

611،658،396

1121

3301

372

3201،94؟1

6915

721

1487

0201

3012

793

0201

728

،232،7930201،0131

662



لايةا

لاغ!لهتم<فبعرئك)-

ذ((و*أقولوالحقفآلحق!ر-

نجأهوبغد<وفعلعغ)-

<-

-م!

!-

<-

!-

<-

<-

<-

<-

(-

ليقربونا<الامانغ!دهئم

!ا(ظلضخ!ت

م!اللأهـجلا(أللهضرب

<بالصدقجمآبرؤالذى

أشرفوا!ألذينلمحعجاد!قل!

فرطت(ماعلثلخمسرلث

ال!وب(!ونفخ

نجور(،رض!أوألثرف

<!فرولذفيأوسيق

حمصها(جا)ذاحتئ!

آلكئب<تتريل-ظ؟حم)

وقابل(آلذلبفرظ>-

!ل(وسعتهـلخا)-

د!<مخلحينأللهدعوافا>

لاحك!<آضلىدةدعلم>-

ألذ!ط<بعف!يصتكم)-

فرعؤت(ءالأدخلوأ>-

الرقم

83-"2

48!-8

"8

الزمر

3

33

3د

6"

لاأ

73

كافر

3

لأ

91

28

لم6

الصفحة

077،269

645

1232

لا؟41؟،4

801،9201

006

،91

939

،713،33؟أ30،

131

1634

66،919لم

36،664،919!

336،169

119لا،333،338،138،619

1،976؟0

938

201لم

81!1

1382



لأيةا

(!الذينوقاصي)-

السميح<هيصإنو>-

أسخجب<اذعوقهـ!بملو!ا!-

رب<(للافتبارث>-

ايفلأ<تحرجكئم>

ثت(تمرحم!تكصمبما>-

!ا!ضغ(فلوبناوقالوأ!لأ-

لذكلا!بالتكفروقأينكغقل!)-

<سوامىأياأقبعةفآ)-

فهدتنهخ(ثصودوأما!-

هم<فما.بستتغتبوادإنهم!-

ألصيئة(ولالحصييصلالع!تخو!>-

الشيطن(منلنزغثهثرأما>-

صكيم<فنتنزلل)-

يدعصيق!نواكامماتحنيهموضحري)-

الالنسن(لمجتملا!-

لشر(أصسهوأذا!-

يصضى(طديصيأقصيلكمشيصي!>-

أورلوا(ئذيناوإق>-

غفحب(وعل!هخم!-

الريم

67

75

فيصلت

9

17

34-36

36

8؟

،9

كطلنيمصيرا

13

16

الصفحة

231،765،181

83،838لأ

683

588

3401

601،7!15لأ

0!967،01،1335،1!57

لح73

1622

لألأ2

908،081

،337736

838

83

83

1161

726

662،9016



لايةا

أنجرأ<اشل!فيلاقل>-

فصيمإ(منأ!ب!موما>-

(ذ!ا(إذاوإثآ>-

(إكلتغد!وإنك>-

->!ز!ألله(

<-

<-

(-

<-

(-

<-

(-

(-

<-

<-

<-

-!ر

!-

<-

<

<-

صقطا(ألذتحوعنكم(فنضرب

لأركب<ل!مجعلالذ!

جزءآ<لمجاده-مغلهووجعلوا

تحلى(مضااتخذ51

أمهحمص<تاعكءأي!وجدنآإنا

(بأقدىحمخ!وأولؤقل!

ح!ا(م؟تغدونبراطففاإيى

يحفع!م(ولن

<--العمينربرسمولإق

من(ضيرفأنأأ

أيؤم<عليكلؤصكثلالعباد

؟دؤأ!ولبهنظلمنفخوما

ئحك(ونادوف

للرخق()دكانفل

م!ك<للى!تذأوئارك

ظقهم<منسأتتهمولين
لصفحةاقملدا

326551

03077،3321

"428،349

،؟61،؟5604،704،214،31؟

844،9461،0561،؟324،74

359461،0561

لزخرفا

536011

أط!3"أ-؟أ

4؟1515

35،358لأ16

232915

2401611

262243-لأ

9319116

46113116

5235،935"

6-96"939

721لح761

77168

815"

""6،3!م8516

3؟715"

46



لايةا

<-!امبىلخونممعلى>-

قوتم(ائمخلأأهتم>-

اتعريز(أنصإنلىذق>-

لصؤير<يذولمحوتِفيهالا>-

<-

<-

<-

<

<-

<لارضوالشض!أفىإن

أجزحوا(لذينأحسبأتم

ق(-!لومنذلكلهموما

أئتنا(علتهمثلىواذا

علجكم(يطقكئبهنااهذ

ألرسمل(مدمبذعاكنتط)-

عريا(تسائا>-

ربنا<لواقاأثديهطأن)-

الحى<إليفيي>-

ومحزكم(ذلؤستمفىيمسل!م>-

يوعدولت(ماجم!نيؤمكاشهم)-

فداء<تاوبقدممافاما>-

قغروف<وق!لاطماعة>-

لارنجبهفض<ولوفثآ>-

السا

الدخاذ

37

ثيةالجا

3-5

21

24

2!

92

الأحقاف

13

03

31

35

محملى

03

7؟

36

418

010،368

60

4"1

السطحة

744

355

1314

9،449

1!29

،3721

939

9016

6013

1641،

148،لأ

941

4،417

،6301

1!23

2012

625

301!



لايةا

ا(تقذمماأدهئيمرلك>-

ونوقر!ث(وتعزرو>-

ألمح!حد<لذظن!ر-

ركعاسئجدأ<)-

الييهم(جمااللهولبئ>-

ألحؤصنين(صنطإلفئاد!ن>-

لب(لاحضاألت!قا>-

أدمملصوا((نعل!كيمنون)-

<-

(-

<-

<-

<-

<-

(-

لرسسل(أكذب!لى

لالسق(آحملقا!لقذ

1(ليت!الآوعىلححذأعن

قولي(منييفظصا

؟ولا<1/*وشه!ديى

إ<أ-نم-الغوبمنصسخاوما

(!*أةأ*ال!سبمدألروأذ

أ%2-ا(للمو-قينألارضىءأيتو!>

أنقسكل(ولمحت)-

المئ!آءرز!<وق>-

الدقم

الفتج

27

الحجرات

7

17

!ط

17

18

38

دياتالذا

02

21

22

4"

412،413،423

2801

186

725

1325

217،9101،1325

671،1326

372

903

021

903

0301،5013

284

؟013

1335،2915

29!أ

4"2،1333



لآيمسا

بىالارقى(ألمسمافور!)-

ل!ا(قا-إ؟عمئملمجوز>-

عليهم<إذأرسلنا>-

لش(قيوأالجنخلقتوصا>-

أصجهم!ذلؤبملذلؤلا>-

-أ(ا%المسمسوروالحر>-

(ا*تآثيصولافبهالغولا>-

نذعمس(فسملممرسرخاإنا!ر-

شاعر(يسمولونأتم)-

من<ظقوأأم>-

مسئؤ(لمتمأئم>-

ولكم(الجتتلهأتم>-

إلهع(لهغأنم>-

ذ"(1*لجومصأذبرط)-

آتصر<را!ما>-

الس!ؤت!فىماهـلثه!-

فى!انتصأنجةوماذ>-

؟!(*وثثئذسمادابرهيو>-

بأغ!نخا<تجرلى>-

الرقم

3؟

92-03

الطسمر

23

8؟

03

35

يم3

93

43

النسمسم

17

31

32

37

القمر

الصفحة

302

915"

702

39مسأ،154؟

2201

2801

أ؟8

358

357

337

35735،لمم

357

3201

39!أ

408

3301

993،004



لايةا

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

أ،(2ا،صأيأمز!اقعلماآلأ*؟آلرحم!

6*أ(إصوألشجرلأيجداقوألئيأ

<ا*؟*1الميزاتآووصح

إ-/<امييأاميأماذأت

<ورثالمثترجمةرث

،!!
الاذا/ك!2،أ<علتهامن

<!!لالسوأاتجنيصعشر

بتهاولين<يطوهؤن

ا،مم!؟نج-ا<أقتاناذواتا

قيخسن<اجرا!!هل

ونخلأ<كبههة

!طحأين(لو

رفي<ألتمبخرك

-ا<ا-و!ثرعن

لغيأأ(فيهالاييغأن>-

<ألمت!الوأمحف)

ألحث(علىجم!ن>-

إ(!بماا/!الهيمشرب!ثئربوذ>

رئك<بأسممفسجح)-

ا+6"-(امديينغير>-

الرقم

الرحمن

طم7

71!1

33

48

68

74

78

الواأيعة

22

25-26

46

55

74

86

05

9101

163

2201

211

،936،3726671

"80

؟7

867،"62

112

1أ011،7

32

2101

3؟9

021

2101

541،2101

35

101،0124لأ



الآية

كنغ(اتكرجعوكا>-

كه<؟ن!نومم!قا>-

أ!ي<منفسئولك>-

<9*،*آلمينحق>-

(ما!لئه>سغ-

!هر(والأخروالأولما>-

درجه<اغظماول!ك>-

وألصضدقت(المصدقذات>-

رسلنا<أرسقخالقذ)-

لله!!->قذسمع

أ!فتهو(هفما>-

توعظوت(لكؤذ>-

كل<عكوأللة>-

<تجو!مني!وتما)-

لايمن<آقلوبهم!!حب>-

السصؤت<!مالتهسثغ>-

هتم!بعدمنوجاثلذ!ىوا>-

لحار<لايممتتوكطاصمبا

مهتم!<!اتمؤمنالسبم>-

الدقم

87

الحديد

3

18

المجادلة

3

6

7

ا!شر

23

51

الصفحة

961

؟95،961،621

493

35

331،169؟179

374

؟68

5؟2،286،70

21

21

901

1012

396

21.ـ1

1313

؟61،179



لايةا

أتارفى!(لخلقا!-

مؤمنت(علضتموهنالاق>-

أ!وجمكتم!مى!فات!لثئوإق>-

أ!اأ!تفعثوتلاماتقولوتلم!-

ألده<سيلفىوتجهدون>-

ذدؤدبم<ل!يغفر)-

<للإماقيس!ح>-

يؤتيه(آدلهفضللكذ>-

زعصتم(إذ>-

(1أبدريصصنونهولا)

أولهؤا<تخرةرأ!فأ!رذا>-

تصئفقوق(أجآكاذإ>-

تغجبك(رانتهم!وإذأ>-

أشعغفزت(علتهؤسوأة>-

أقؤئئهخ(ئمهئئلا>-

آلناهـلخدين<أخخعثأوثبك)-

الوقم

24

الممخنة

الصف

الجمعة

7

فقونلحناا

أ

؟

9

بنلتغاا

01

52

الصفحة

331،1719

0111،أأ"،13019

"911،0111

01311

136

1"؟

302

077

بم167،72

1!7

16013

،؟"6013،132613

6013

509

131

465



لايةا

لعدته!(فطفقوهن>-

"ول<1أ-مخرجالهمجعللتهيىومن)-

لله<أعلىقيض!ومن)

أ!ض(لالاصخط>-

عيتهن(لصحثقواولالضآ!وهن>-

سص!(سبحخلق>-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

لوش!لنبىآياثها

قلوبكصا<صغت

قخئمخ(مؤمنتم!فت

أمرهم<ماأللهيعصحوذلا

لعدلوا(لأك!ألذينيأيها

وعم!ءونجنى(فرعوتمنونجنى

رجها<بكلحتوثر

<-

<-

<-

<-

<-

<-

ببه<ىأتمزك

نرى(هلاكصرهأذجع

لشما(أالتمنامعنمه

ما<!يلقبضحن

لكم<نجدهولنداهذاأمن

غورا(وكضما

الرقم

الطلاق

؟

3

6

12

التحريم

6

7

ال!ملك

3-4

16-17

91

02

03

53

الصفحة

17

763

763،766

1701

أ،1365ثدأ3

002،10؟،1336،3915

9124

378

19"،169

1201

237

9101

6013

068

437

202

6؟ثد

201"



لآيةا

(-

-ىح

<-

<-

<-

<-

<-

<-

هدحتىححىحىلفىتذهنوأود

!1اج!.أص!صوفشاء
**.اسحمى-ص.لمس

<.أ*"-اثيوأمعتد

كعا(لجؤنهضاتا

؟*(3*لصنىحكاىحبحدتظ

احىسظدحى(لفا

!تخرمبن!افتلميناقخعل

خمزا(أثذينل!دوإق

أ-<أ-9

31*أ(

!*أ،ا<لحاههماا:أ-3!أألمحاقةم!-

(أفيإ!راضيةصلمجشة>-

<-

<-

<-

(-

<-

سأل<

(-اا-8؟تمدححىألسحىا!حىكحدنيدحم

آح!(*6للشىحئممانزاىححى

آئشزق(لربأقم!مفلا

(خزائذلقىحلى+

نىحير(لىححىإسحيقىحمر)-

حىددىدبم(منلحدويغفر)-

لله(لالرصنلكمفا)-

سمن(ئبميهصأللهوأ>-

الرقم

القلم

17

28

53-36

قةالحا

المعارج

8

16

ندحح

13

17

1642

901

012

1801

9101

19101

721

752،753

028

049

32011

9101

3101

211،213

13؟،214

62011

4"1

9163

483



لايةا

انه(لىإ(وحىفل>-

لن<أنوأئاظننا>-

مى<لمرط؟نوأنو>-

جمد(لأنالمح!تتمعفصن>-

<دأدأاقىلأزضأ!بمنأشرأرلدنذرلمحآ،وأئا>-

<-

<-

<-

<-

قؤلا(عليطثسنل!إنا

الل(ناش!ة

ربك(اسموأدبهر

وأقخيرب<أنصرقهـب

(!طضا*لم!->وثابك

-(/1*لرخزف!!حمبزوأ>-

*م(ا"لض!تكزتمنىولا>-

<-

<-

<-

<-

<-

بيومو<اقممملا

11(ام!6نج!أاوالق!رلمحساوجمع

فائخ<قرآلةفماذا

<يزكاقلان!ناأتحسب

مق<شننطفةدلةألؤ

الرقم

الجن

6

9

الحزمل

8

ئرالمد

القيامة

1"

36

طم373

55

الصفحة

117

011،117.118

"07؟708

1641

042،725

1285

3201،6914

32

211

1701

.ـ171

1701

55،177

.؟3

00؟

5915

5915



لآيةا

جها<ثرب>عما-

جزله!(مبملافرلد>-

!!!وفياقتلرسملأذاو>

ا*23-إ<الفدرولأأفنشمرنافقد>-

الأذسنكفاتا،-إ-اغ(ادبخعل>-

(أ*4-6وأقوتا>-

روصصس-
(؟-ا*فرالاماص <

قلين(وتفعوأكلوالا-

ما(غ؟أأخقابافحتهألثين!-

ف!هابؤصا(وقونيالأ>-

-%نج-أ(مفارألقمعتنإن>-

قذمت(مالمزآينظريؤمر>-

أ-،(أوللساهرهباهمفاذا>-

ا*.؟(أترجمثيأداكلكهل>-

رفي(إكوأهديك>-

ص-!كلصصروير

خلقا<اشدءأنغ

(مقامضافمنوأقا!-

لم<يرونهايؤ!كانهغم!-

الرقم

لانسانا

6

المرسلات

23

26

27

النبا

23

13-32

ذعاتلناا

18

91

لا2

46

56

الصفحة

،،2939،

1؟ه

6013

6"ئ!

9101

9101

9101

1232

؟49

؟؟7289،

1632،9؟161

13215013،

1201

6101

6101،6201

303،353

لأ43

1525



الاية

(؟)شلنثروشتآءاإذ>-

(ا*أ*كؤرتآلمثض[ذا>-

إ*2*(لجوآنكدرتوإنا)-

إ(*ا!*ذغطلتلعشاآ>-

ح!(أ*ةح!ثرتتوحوشأ>-

أ!اآ%إإخضرتمانفمئ!علت>-

بر--إ*إ<لالح!سأفتمفلا>-

-<7ش/عسحص!)-

1*تر<فخرترلبحاأ>-

(إ*ا*3نعيصلأقيأرلورا)له؟>-

(ثاساطلواأجما>-

وزدؤهم<أولوهمكال!إذا>-

(/افيأثيممغخدكل!-

لنس(فينالباذوفي)-

(!1*يثغاضيوذجهممروااوإذ>

صإ*(انحمفل!اكلأإذأ>

2*(ا*يكمدوتكفروأالذينبل>-

الرقم

مم

التكوير

32

17

لانفطارا

3

1-؟31

المطففين

3

03

لانشقاقا

أ

22-ه2

57

الصفحة

2801

399،1311

1131

2201

3101،1132

5013

197

؟181

9201

469،"7!

فى40

6013،!40

901

762

1356

2015

469



لايةا

"-2*(أليمبعذأبفبثرهم

!إ<ا!-أتو!ؤدذاتلارا>-

<ا*ا6!صأ!قدملى>-

ألصحلب(بينكهتحرج>-

(أ*3لآالرخعذات>-

أ-إ<ا)شال!علأرفيأشمسبم>-

أصب-أأ<إ!وىخلقلذى>-

<أحهجنرصترجمكمنأفل!قذ>-

<لحيؤ-أئؤثرونبل>-

1!؟2نج<جصحتطيرعلتهصلستت>-

/م!!!<أنعمادداتإرم>-

لصض(أجابوأ>-

لاتكرموك(بلكل>-

أ!ت(الئزاثوتآكلوت>-

1!ءفيإ(لمجاذقدضتينيق>-

+ءا(أ*أ11للدأئهذأ>-

الرقم2

البووج

قالحهار

6

7

لأعلىا

2-3-4

16

الغاثية

22-24

القجر

لا

9

17

9102

البلد

!8

الصفحة

049

4301

1!910

لح32،35،44

لح331،33544،

1656

1656

،3691429

1"18

101"

1656

1657

لا13

لالأ1،ألا6



لآيةا

بهدأفيلالنئنظفا>-

أقتحم(فلا>-

يؤمممس(ق)سلمسأؤ>-

أص3*(بنئهاومالمثطء!ا>

وماسولفا!س7+(ونفس>-

رئك(يتظينولسوف>-

،ا(وليسنراالع!رح!إن>-

*أططا<ظىالذ!رتكبآسيماقرأ>-

ا،*-قي<فاص!يةسبألننتففا>-

<ليعبدولا!أمضواوما>-

رلزله<ذاأ>-

م!فالذد؟!يعصلفصن>-

ذرؤ(لامثقاينملومى>-

(لرئهءلالش!اإذ>-

الرقسا

11

النس

7

الضحى

الثرح

العلق

البينة

لزلةلزا

7

8

ياتدلعاا

95

الصفحة

2801

لاأ6

94

232،233

5013

0164

634

4911

،9164،1652لم04،03لم

1141

299

1811،60131538،

1118

1521



لايةا

(!*؟+لفا!عةاماأبر.تتقارسكة!ا>-

!!؟آالمتحوثأئفرأشحسأ>-

لقينو:6"(->علح

1/-؟-إ<ليقينآكت>-

يوميا(لتحتلنئو)-

ل!(فيلنسنإن>-

->أرءنت(

(الم1->فوتلألقصصفيهنئ

<إأستماعون>-

لك!ث!لإأإ،إ(أعطيئثإنا>-

ا<إا+%جمسل!فرولنائأيها>-

؟!(برآلعباونمااعبدلا>-

<عحاونانتصولآ>-

الرقم

القادعة

التكاثر

7

8

العصر

الحاعو!

7

الكوثر

الكافروذ

3

06

الصفحة

21".

9101

393

393

2201

5013

299

9152

0301

؟163

،237،83"،244299،399

838،؟3،،923!3،235،238؟،

،232،234235،

238923،،024243،



لايةا

عابد!أناولا>-

ولع(يعبمدل!>-

له(ماعضاأغنىقا!ر

<اتذناراس!ضلى>-

لده!أهوقل>-

يولذ"*غ*إ(ولمجملذلتم>-

ل!<يكنودم!

برب(أعو!قل>-

أ*<ا!خلقشرمامن>-

لنفثت(آعىم!و)-

سد(نعاوسمن>-

(-

(-

(-

<-

<-

<-

-صرو!رصكل
برب<اعوذقل

إ<أأ*؟فاسآمطى

(طأمم!نجلناسلد

(لولصمواسأشرمن

(فيوسوسىلذ

لش!(ا!

لصفحةاقملرا

4832،932،042

6732،542

لمسدا

3-4198

لإخلاصا

1342،235،956،007،299،399

3482

يم442

لفلقا

066،607،707،427،8101

27،627؟،2817

4547،647،81"1

7،957،167،8101؟8

لناسا

617؟066،607،977،187

2977،187

3977،187

4597

يم5397،208،70

6308،808

61



وألاثار)1(الأحاديثفهرس*

والأثرالحديث

أنزلتالذيبكئابكامنت-

السلف()بعضادلهأسماءمناسم(مم!)امحن

بهاللهبدأبماابدؤوا-

بالصلاةأبردوا-

فيهادلهيسلمكوجها-ابعثك

المتفيهقوذالثرثاروذإليئابغضي-

(هشامبن)الحارثامرءاللهاتقى،

المؤمنفراسةاتقوا-

الحائض!إتيانفيعباسابنأثرجم!

...نفرئلاثةاليتعداجتمع-

بيوتكمفباجعلوها-

اجلسوا-

الخوفصلاةأحاديث-

والناوالجنةاحتجت-

يحفظكاللهاحفظ-

اللحىعفواوالشوارب-احفوا

يدهذاتفيوادعاهسعرهف!ولدعلىحناه-

اددهعدبهالكاشهدكلمةإلىدعوك-

أثر.النجمةبعدما)1(

63

الصفحةدقم

1487

616

،87؟1221

لا49

7"9

181

9301

1467

912

9015

0146

569

لا66

775لا؟65

1431

223-224



عاس()ابنثوبهفيالرج!!أجخبإذاير؟

الذنوبتضزهلمالعبدأددهأحبإذاع!

العشرودخليضحيالأأحدكمارادإذا-

تبعهفلاشيئااشحريتإذا-

إلاصلاةفلاالصلاةاقييبإذا-

فأمخواالإمامأمأإذا-

افا!خواالقارممطءاق!إذا-

الخالسفوجدالمسجدأحدكمدخلإذا-

لروكوعوالخالسالمسجداحدكمدخلإذا؟

...رمضاندخلإذا-

اللهبححدفليجدااحدكمدعاإذا-

وعليكمفقولوا.الكتاباهلعليكمسلمإذا-

السكينةوعليكفأجبالنداء،سحعتإذا-

منامهم!أحدكمقامإذا-

فدبرواكبرإذا-

استحباهااوااليمينالاثخاذكرهإذأ-

افقهإلىفاضطروهمطريقفيلقيتحوطمإذا-

شئبمافاصنعتستحلمإذا-

عحر()أبنالسجودالمريفهطيستصع!لمإذاير+

لهكتبسافرأوالعبدمرضإذا-

تعالىادلهيقولالليلثلثمضىإذأ-

صلاةاحدكمنسىإذا-

الشيطانأدبربالصلاةنوديإذا-

فاكتبوهابحسنةعبديهمإذا-

)عحر(اللهكمبوافلقد،تظلموهمولاإذلوهم"أ

64

793

8!

12

89

79

03

68

66!

145

144

126

4

182

166

911

146

497

003

157



تحضحضتلوأرأيت-

دينعليهكاذلوارايت-

القامةيومبحجنماللهعلىيدليكلهمأربعة-

أنفسكمعلى-أربعوا

بحشركسغنفلنارجع-

مأجوراتغيرمأزورإتارجعن-

نفسكبهسميتلكهواسمبكل-أسألك

)أبوبكر(الغدومنكلهاليلحناأسرينا-"،

للأجراعظمفإنهبالفجر،ا!ض.وا-

السجندارلعحرألثخرى-

اوطاسيومسباياأصبنا-

وهمامحارثالأسماءأصدق-

عنهابصركأصرف-

المساجدفيواجعلوهالتكاحاعلنوأ-

السجودبكثرةنفسكعلىأعنيئ-

وقدرتهأللهبعزةأعوذ-

الاماتاللهبكلحاتأعوذ-

فاجرولابزيتجاوزهالاالتيالتامةأدلهبكلماتأعوذ-

الظلصاتلهأشردتالذيوجهكبنورأعوذ-

بالمدوتوضأبالصاعغ!ي!النبياكتسل-

لوقهاالصلاةالأعمالماأفضل-

للهالحصدالدعاءافضل-

والمحجومالحاجمافطر-

البصريطحساذفإنهحاأفتلوهما،-

ساجدوهوربهمنالعبديكوذمااقرب-

65

،،

39

967،60

967"6.لا،90

9.لا

13

1537

1537

؟12

8،984

185

6"2،3

1162

1؟43

529

".!

؟201

001"

0013

7،907

7،727

727

1622،

0144

3.01

8؟ول

1152

لا05

1،845



)على!واحدةمهنوانذرالأربعبيناقرع-!

المؤذنينبينالقادسيةيومسعدأقرع"

مكانهفياأقروه-

ع!راتهمالهيئاتذويأملوا-

المتعوذونبهلعوذمابأفضلاخبركألا-

فعلخحوهإذاماعلىأدلكمألا-

...الاسذهبحي!تذهبوذألا-

رحالكمفيصلواالا-

آدمابنقلبفيجحرةالغضبوإذألا-

الحديثمنبالإقلألالصحابةعمرإلزام-ء

واي!ك!امالجلالبحاذاألطوا-

اللهبلعخةألعنك-

إبلألك-

العطا!دي،رجاءبو)رححخكمسخترفياجعلنااللهميم

أسمعاللهم-

يعلمونلافانهملقومىاكفراللهم-

انتإلاإلهلا!بيانتاللهم-

السفرفىالصاحبأنتاطهما-

الحمدلكبأناسالكإنياللهم-

اعلموانابكألضركانبكعوذإنياللهم-

والمغرمالحأثممنبكاعوذإنياللهم-

والحزكالهم!نبكاعوذإنياللهم-

كثيزاظلفانفسيلظمتإني-الله!أ

هديتفيمناهدنياللهم-

والشهادةالغيبعالموالأرضالسحاواتفاطراللهم-

66

1267

1266

0913

9601

996؟071،811

9501

723

0011

816

19101

2182

9197

أأ953

677

705

773

296

11162

2821

لأ07

715

713

615

1413

7181



املكفيحاقسميهذأاللهم-

بيئناهلهؤلاءاللهم-

قطمثل!نيرلمالليلةأنزلتاتاتلرالم-

متكئاآكلفلانا-أما

أمتيأمتي-

برجلالقابلةإلىعئواذع!ح!مالنبىامر-

بالزناالحقرباستنكاهجمم!البيامر-

الحقيقبيابنيبتعذيبع!للزبيرالنبي-امر

الناسأقاتلأنأمرت-

بالحعوذتينقراذحمك!الله!سولامرنى-

(عباس)ابنبإذخزبامسحهيهم

واليتيم!ك!ج!اللهرسولأمنا-

(عباس)ابنإلاصلاةتصليالااستطعتإن؟3

الصديقابابكرغ!لتعميسبنتأسماءأذ-

كسبكممنأولادكمإذ-

تراهكأنكاللهتعبدأن-

عحر()ابنالرجلجلسإذاسنةأوعليحفاإذبر

العبادةهوالدعاءإن-

(هريرة)ابوفاغسلهاثرهرأيتإنش

مسعود()ابنفاعتجوهيسحعتبكمربكمإن*

سواهملهماللامملوكين!حتةأعخقرجلاأن-

بينةمنهحالواحدليسدابةفيتدارءارجلينأن-

غضبيدمبقتاو،كلبترحمتيإن-

سبحهسابعوهوجنازةشهدع!غاللهرسولأن-

الصلاةافتتحإذاكان/جمج!أللهرسولأن-

67

99

301،9801لا

99

649،659669،

2014

لا3

81

31

؟1

؟1

13

13

81

14

14

؟أ

14

861

838

7؟01

1623

1264

1266

،88

7001

لا69



العصربعدالصا،ةعننهىصك!ث!أدلهرسولأن-

جيهشالبثحينيومصف!ث!اللهرسولأذ-

(عباس)ابنالتطوعصلاةصلشاءإذ!

ظهرفإذاضربهماذششتإذ-

طالبأابيبنعليعلىردنأال!صحم!إذ-

نارمنخلقالشمطاذإن-

أفضلفهوقائخاصلىإذ-

واستحشقتحضحضإداالعبدإن-

عمر()أبنسربأتاذلهكاذعمر،بنغداأن-*

رأ!اماكسلالخصاإببنعحرأن-ا:

ميحون،بن)عحروفقرأمكهطريقفيالفجرلهمصلىعحرأن!

يتوضاو،يحتجمكانعحرابنأن-

ا)عحر(فاغسلهرطبا،كانإذ!

النارإلىيدعوالفجورإنوالفجورإلىيدعوالكذ،بإد-

فاستغفريبذنبالححتكنتإذ-

بدعةص!أحبعنالتوبةأحتجرادلهإذ-

بخمسزكريابنيححىأمراللهإن-

اسحاوتحسحي!تسعةلثهإن-

نورهمنعليهمأالقىثمطلمةفيعبادهخلقادلهإذ-

عندهموضههـعفهوكتائاكتباددهإذ-

الخلقيخلقاذقبلكخالاكتبادلهإن-

وصنعتهالخزمصانعجألقادلهإنول

جهزنايسهـاذاللهإن-

السلف،)بعض...ئنضيكماش!ظانهئخضىالحؤم!تإنبر

الجنةئورالةأامةيوملهمينحرالحوءمسينإن-

6"

7

1665،6

2

7

،336

19!2

166

132

8116

166

1143

148

299

144

401

012

لا9

13ثم

814

492

801

644

812

261

843

397

112



،161457مكانكمأن

85بالأمرالعحاذفيتحدثالحلائكةإن

77؟ل!حاتصليأنالجربعدالبرمنإذ

25السجايادرطءحزم!ك!الخبيأذ

06الثعلاةإلىدعىععصنالخبىاذ

؟91أفرأبأسورثك<>فيسبصدعصنم!الخبيآذ

26يسارهعننعليهفوضعبمنثةالفخحيومصلىط!الخبيأن

265الييج!قومعلىعرضعبصالخبيأق

07-610يقرأاشتكىإذاكاذلمجصنم!الخميأذ

0،0711نفثفراشهإلىاوىإذاكاذع!تالخبيأذ

55الإنسانعينمنيتعوذكان!ك!الخبيأذ

87الخكبيرمعيديهيرفعكاذجم!الخبيان

38صدرهعلىيدهوضحص!ع!الخبياق

07واحدةمشكاةمنيخرجموسىبهجاءوالذيهذاإق

666-00067أحدهمعليكمسلمإذااليهودإن

أ!1يدعخيأنمناللهعلىأكرمانا

016علاتاو،دالأنبياء

.16مسعود()ابنسجدناسبصدتإذإما!ناانت

71شيءقبلكفل!جرالأولأنت

11الحقوقولكالحقووعدكالحقانب

699،899،445لأبيكوطلكآنت

37(عباس)ابنوبركاته.إلىالسلامانخهى

394نفسكعلىأنفقه

927كلبكعلىسميتإذاإنك

266ب!رأناوإنحا،إلثصتختصمونإنكم

96



!-

!-

!-

!!

!-

ممي6

!-

!-

!-

!-

!-

-ا

!-

!ي

!-

!-

!-

!-

كا

-ا

-ا

-

-أ

!-

-ا

اكلهامنهاجرمنحا

نفرالاربعةالدنيانحا

اللهالسيدنحا

)عاثة(ب!صبعهيفركهأذيكفيهكاذإنحا

وارءو!اءمنخللاكنثنحا

(عباس)ابنأوالنخاعةكالنخامةهوإنحا

الحسنشطراوتينه

يعتدوذقومالامةهذهفيسحكوذنه

الكافروذ(سورة:)أيالشركمنبراءةنها

رجسنها

ليحلتلماحجريفيربيبتيتكنلملونها

شئتبحاالدمنهر

شديدةحيضةأسئحاضني

)عحر(منزلةاللهمالمننفسيانزلتإني

لاسنانسىني

صبيحتهافياسجدرايتنيني

طهرعلىإ،اللهأذكرأذكرهتني

عنهاذهبقالهالوكلمةلأعلمني

التعريض!فيالحدعحرأوجب

بثلاثخليليوصاني

بالانصاروصيكم

عحرالقجامةيومالحقعلجهيسلممنول

هم؟مخرجيئو

والغلوياكم

الذنوبومخقراتياكم

07

1!3

117

164

401

116

"!4

243

127

،79

!94

915

01"

175

146

613

811

912

612

109

141

".0



(البصري)الحسنيوسفإخوةانساكما.قال؟المؤمنأيحسد!

...اللهيد:ئلائةالأيدي-

ينقصو،يزيدلاالإيماذ-

)الحسن(!العلانيةودعوهالسردعوة))بين-.؟

نو!لهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهل-بينا

الحذعيعلىالبينة-

كانتماأعظمالقيامةيوم-تجيء

،1901لفوطيبكرأبيتحريقعلأ

الغالماعالراشدينالخلفاءتحريقطبز

قرسللمانالمخالفهللصحفعـمانتحريقير

خحارحانوتعمرنحريقفي

خمرقربةعمرتحريق+

فيهاحتجبلحاوقاحمماابيبنسعدقصرعمرتحريق!س!

(أيوب)ابوظلمالصفمنالرجلتحريك-"

596المسليموتحليلهاالتكبيرتحريمها-

03،بكنيتنتكنواولاباسميتسموا-

درهمهمندينارهمنرجلت!دق-

)عحر(جرادةمنخيرتحرة-؟

ادلهذاتفىكلهنكذباتثلاث-

عونهماللهحقثلاثة-

فلسكهاشمالهعلىبيمينهضرب-ئم

والساعدوالرسمغكفهظهرعلىاليحنىيدهوضعتم-

إليهاعجبهالدعاءمنيخخيرثم-

الصلاةفيعينيقرة-جعلت

وطهوزام!جذاالارضلى-جعلت
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76

39

84

61

79

59

36

62

89

89

68
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ويصميعحيالشيءحئل!

،9801اتهمةفي!ألتهرسولحبس

اغسليهثمحتيه

ألارحغفياللهيحينالأسودالحجر

الزكاةماخ!مالشطرأخذحديث

اللهإ،إله،:قالالذيالرجلقتلافىريدبغأحامةحديث

فيهيقطعمالاسارقعلىالغرمإضعافحديث

الضالةكاتمعلىالغرمإضعافحديث

غلاموهوساحهبغعمروإمامةحديث

الابللحممربالوضوءالامرحديث

يصليوهوشيطاناخنقجم!ب!النبيانحديث

عجادبنقيهسكعببنأبىتأخيرحديث

الحندقيومالصلوأتتأخيرحديث

الخارمححـتمماالوضوءتركحديث

ألدهحمدامغتشصتحديث

لحفصة!النبيتطليقحديث

بأبويهوقاصأبيبنلمعدكفالنبيتفديةحديث

والضالينعليهمالمغضوبتفسيرحديث

،،123701الولدفيالحرأتينبينلمليماذحكومةحديث

الصلاةصفةفىالساعديحميدأبيحديث

آدمخلقحديث

النورمنالملائكةخلىحديث

اليدي!ذيحديث

احدغزوةقبلحمك!ي!النبيرؤياحديث

قوما!ضر!عفيمنخديجبنراعحديث
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حديث

حديث

حديث

حديث

يثحلى

حديث

حديث

حديت

حديث

حديث

حديث

يثحلى

يثحلى

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديب

حديث

حديث

ألمبتةامراتهطلقأنهركانة

الجحعةيومالدعاءفيهايستجابالتيالساعة

لمجخجالنبيسحر

الغنائمقسمفيسعد

الاستفتاحلمحىسعيدابي

ال!فاعة

التسبجحصلاة

الأسودبنوعبدالرحصنبعلقمةمسعودابنصلاه

ال!يلقيامفيعباشبابنع!عالن!يصلاة

ولادتهعندخاصرتهفيادملابنالحيطاذطعن

...بكتابص!لهعميهبالنبيارسلهلحاجحشبنعبدالله

رجلهفيالخجطينربطلصاحاتمبنعدي

والحسيىالحسنعنع!البيعق

قعدثمقامجخاذةراىلصاجم!ج،البيأنعلي

الحيتغسلمنالغسلعلي

الجصعةبعدالصلاةفيعلي

الاس!فتاحفيعمر

الانتحسورةفضل

عرفةويومعاشو!اءصيامفضل

اصغربواالفجر!كعتيفي(والكافىون)الإجنقراءة

الحغربفيالأع!افقراءة

وانتبنتبروعقصة

رمعةوليدةقصة

الخطاببنعصرقخودص

لجعفر!البيقيام
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هرقلإلىع!ي!النبيكتابحديث

الترابفيالحتحعكحديث

ع!جللنبينفبهاوهبتالتيالحراهحديث

(هريرة)ابوصلاتهالمسيءحديث

رذلأبي!يه!ماالنبيمعانقةحديث

الصلاةفىتكلملماالحكمبنمعاويةحديث

الغخيحةمنسحهصهمنالغالمنعحديث

الباقيندونلابخهه!شهفيبشيرب!الخعماذحديث

والكافروذ(لإخلاصى1)ابسو!تيالوترحديث

ال!بابمعشريا:حديث

ذراعمحةخمسالعيوذحريم

الححجدتينلمج!جيهاللهرسولعنحففتأ

يغتسلن1مسلمكلعلىحقى

الوسوسةإلىكيدهرذالذيددهالحمد

الحشركينهديهديخاخالف

)عحرة(عحصاذ!تلسخةأعائشةمعخرجت

السبيومالربةاددهخلق

رحمةمائةخلقهايومألرحمةالدهخلق

طهوراالماءخلق

)قشادة(الكلبكخرطومخسطوملهالخحاس

فحهبعشثالذيالقرذيخركم

مسعود()أبنوافتوكعنهأفتوكوإذنفسكفيمادع

وسسقاءهاحذاءهامعهافإذدعها

الحؤمرسجنالدنيا

ادنمهفيالشيطاذبالرجلذاك
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14

24

14
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16
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676

113

297
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1452ماءفحلولكل،الفحلماء-ذاك

2501مهذكاةالجنين-ذكاة

6911صفرةعبدالرحمنعلىع!تاللهرسولراى-

1أ"هيسرقرجلاعجسىرأى-

13!(الصامتبن)عبادةمنامهفيعبدهالربلهيكئمكلامالمؤمنرؤياس

979حينبديهرفع!اللهرسولرايت-

6001العحامةكورعلىيسجدمج!هاللهرسولرايت-

819الجسرىعلىأليمعىيدهيضع!ك!البي-رأيت

296لياكفررفيلىاعفررب-

553"عباس)ابناللهاسماءمناسمرمضانيه!

079لعدولاحرصااللهراك-

4601الثوبيصيبالمنيعنلمججح!مال!بيشل-

074ال!هودمنرجل!سرالنبي-مححر

1538الصالحينالقهعبادوعلىعليناالسلام-

53؟1وطابةطيبة؛المدينةع!رالخبي-سحى

6911صوتاالنخلفيعيه!الخبي-سحع

5911الوصالعنينهىجم!اللهرسول-سحعت

0101فيهاوحدهللخمرمطعونبنقدامةشرب!

0137(عباس)ابنمرضجون!جالعديشهد-س

12"كذوبو!و-صدقك

1155الم!طعتإنألارضعلىصاط-

6601معخاصل-

9"شيئايقراولمفدخلعحربناصلىث

،018363،936)عحر"وكذاكذافيرجلصملىكة

1458كلحةمنهحمك!قخطرتاللهرسول-صلى

75



الشحسزالثحينالظهرصلى-

ركعخينالكسوفع!النبي-صلى

مثيمثىالليلة3-صا

45أصليرأيخحونيكحاصلوا-

ابزى()ابنيوسفلمورةفمرأعحرخلفصليت-إ"

سصعانلنالنواسحدمش)وهومستقيضاصراطامثلاأدئهضب-

(الإسلاممثلفي

عجاس()ابنوطرع!كانماالطلاق-إة

صبوةلهليستشابمن!بك-عجمس

،1178وطائهعنئاررجلمنرنجا-عجمس

الفطرةمن-عشر

حييبنتصفيةإنهارسالكحا-على

حهت-العين

الحزني()علقحةجمجالهاللهرسولاصحابمنأربعةأباكك!ليم

منيبضعة-فاطحة

موانميكمواجبمواصجيانكمفاكفخوا-

)عحر(افضلعنهاتامونالتيالساعةفانثا،

يشاءماخلقهمنيب!الله-فان

التيحمعنانتفآين-

الزحفمنكالفرارالطاعودمنالفرار-

الانجرطلعالصئحين-فصلى

حمسالفطرة-

منهاوليدنلمخرةإلىنليصل-

ذكرهاإذأفليصلعا-

بالترابإحداهنمراتلمبكع-فلمغسله
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73

34

16
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يخرهوالذيولياثيحينهعنفليكفر

يعنيهلابحاتكلمفلعلهيدريكفحا

اعطيتنامحاأفصلنريدشيءوأيربنا:فيقولون

شاةشاهاربعيزكلفي

قراءةصلاةكلفي

النهارضوءمحلفي

النعالبينقابلوا

أتجكقد

محدثوذقبلكمالأممفيكانقد

الانجياءبينيدعىهذاكاذتد

عليهاصبرتلوقبلةعلىكنتقد

رابعةلصححك!ج!الخجيقدم

فحجدالجمسورةقرآ

يكن(المسورةأبىعلىقىأ

الرحمنسورةالجنعلىقىأ

)ق(بسوكةالفجرفيقرا

عبديوبتنبينيالصلاةقسصت

الإفكقضه

بلحعةأبيبنحاطبقصة

عسلبنلصبيمعحرضربقصة

بخجبرخارضاكاذلحارواحةبنعدلدتهقصمه

إلاأراكما-ثعلبةبنتخولة،الحجادلةقصة

خيبرلأهل!الخجيمعاملةقصة

حجاجب!نصرنفيق!ة

جدتهعلىابنهيدفعأنعحرعلىأبوبكرقضى

لألا

8915،
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،3701
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082

651

1242

4911

733
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1633

1321

1901
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...تصبححينوالمعؤذتينأحد(اللههو-)قل

القرآنربعتعدلالكافرونأيهاياقل-

مولصى()أبونصرانئاكاتباليإن:لعمرقلتت،

العفوتحبعفوإنكاللهم:قولي-

سيدكمإلى!وموا-

الحيرةاهلمنكاتباههناإنلعمر،قيل!

نسائهبينأقرعسفراارادإذا-كان

يديه!فعالصلاةافتتحإذا-كان

المسجدعلىم!تىهـفبيتفيوهوالإماممعلصليانسكانبئم

عحر()ابنبحنجصعواإذاالعدينةهل!انكلم

صلىأمرحزبهإذا!اللهلرسو-كان

استقبلبهكةصلىإذاجمعاللهرسول-كان

نسالهلحففييصلىلاغ!ييهادلهرسول-كان

الجانمني!عوذ!ه!هسييماللهدلصولكاذ-

تكبرةكلمعيديهيرفعع!يراللهرلصولطن-

ثوبهمنالمنيئيسلتع!اللهرسول-كان

ركعتينمكتوبةصلاةكلإثرعلىيص!جم!م!اللهرسولكان-

ركوعوالقومالمسجددخلإذاثابتبنزيدكانيرث

ئوبهمنالجنابةيفركوقاصابىبنسعدكانب+

المبالأدريغسللاعحرابنكان-%

الرعافمنيخوضأعحرابن-كان

العبدلجلةيحمىعحرابنكان!

يهودإليهفدنتغ!اللهرسوليحدماليهودمنغلامكاذ-لبم

وعائشة(عباس)ابن

ركوعوالقومالمسجددخلإذامسعودابنكانبد
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الوترفىيقنتمسعودابنكان،

البحرفييمجرونلمج!بماللهدسولأصحابمنناسكان؟!

الخلاءدخلإذاع!مالنبىكان-

صابعهنشركبرإذاجم!تالنبيكان-

يديهرفعالركعخنمننهض!إذاغيه!الخبي-كان

برمضانشعباذيصللمج!ي!الخبيكان-

...القبرعذاب:أدبعمنيتعؤذكان-

وبردهاالادضحزالصلاةفيبالتوبيتوفىكان-

بيتهفيأربعاالظهرقبليصلي-كان

المئةإلىبالسشينالفجرفييقراكان-

اللهغيرسولإبهاميإلىانظر-كأنى

رعيتهعنمسحولوكلكم!أع-كلكم

سيروى-كلكم

)كعب(التوراةمراحفظهنكلمات!

أنت-كما

أعائسة(سدلبالركبانبصامزإذاكاث،

أحيحة()احمىالورمهئحهاهلكنالجبهم

مظلمةليلةف!سفرفيع!الخبيمع-كا

فاصابنامسير!ك!فيالبيمع-كخا

ينزلوالقرآننعزل-كخا

عبداللهأم!عائشةع!ي!النبيكتى-

جم!حالنبيهديقلائدأفتلكنت-

مكخيرهومنوفجهأند-كنث

خلقهمنبصرهادركهماوجههسبحاتلأحرقت-

إليحثماكاذبا،بالثهاحلفلأن؟فى
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لهاخمرولدهاحدكميؤدبلأن-

،492683،907نفسكعلىأثحيتكياأنبعليكثضاءاحصيلا-

(أالعباسليغتسلاحلهالا:ة

المسجببن)سعيدالإصلاحيريدونإنما،بهبألص!لا-"

،النشرةعنسؤالهفي

طروفاالنساءلأتوألا-

قبورابيوتكمتجعلوالا-

بصيامالجمعةيومتخصوألا-

،177ناراهحاترآكما،لا-

بآبينتسبقننلا-

)عصر،بالحرائرتشبهيئلا-ئج:

صدقتكفيتعدلا-

1795.063م3الساعليك.تقل-لا

116اللهعلىالسلام:تقولوالا-

ترونيخىتقوموألا-

عصبولابإهابالميتةم!تنتفعوالا-

اثخخشافىإلاحسدلا-

لخصرانيشفعةلا-

حقوالعينالهامنيشيءلا-

الكتاببفاتحةإلاصلاةلا-

العصربعدصلاةلا-

الكتاببفاتحةيقرالملح!صلاةلا-

إكلاقفيعتاقلاوطلاقلا-

)عحر(...لهيةلالصنعحللات؟؟

إتسليمولاالصلاةفيكرارلا-

"0

7001

715،

1362

738

812

1413

869

7301

،665

613،
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0142

762

307

879

805
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)عحر،لائمتجانفنامانقصيلا،-!

صدقةتركشامانورثلا-

)ابوبكر(أسدإلىيعحدلا،اددهلاها+

ليلةفيوتدانلا-

العينوجعإلاوجعلا-

عماس()ابنيحخلمحخىالغلاميؤملاح":

...يصههـمالرجكهو،الشديقبنتيالا-

الداثمالماءفياحدكملنيبولا-

بهنزللضرتالحوأحدكميخحنينلا-

فيإلاالأربعةهؤلاءحبيجتمعلا-

شريكهيؤذنحخىيبجعأنلهيحللا-

ذلكعلىدمتماظهيرأدثهمنمعكيزاللا-

)عحر(لهاجم!أدلهرسولححتحسنهااعجبهاالتنهذهيغرنكلاير

بخحارالاحاثضصلاةاللهيقبكلا-

1325،بكافرمؤمنيقللا-

مسعود()ابنغارأوحاجإلايقصرلا-7

غضبانوهوالقاضييثقضيلا-

لأحدأحديقملا-

بذنبالتوحيدأهلمناحديكفرلا-

القجامةيومشهداءولاشفعاءاللعانوني!وذلا-

بيمينهذكرهاحدكميمسكنلا-

معكمويقجلهالرباعنربكميخهاكملا-

يديكفيوالخيروسعديك-لبجك

للخرابوابخواللحوتلدوا-

كعب،بن)أبي...عثرئحانيةال!سجدفيأدرك!لقدءا؟
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حمك!عاددهرسولثوبفياجدهيتنيرلقد-

ابحعاذعذت-لقد

منهفافخنستالمدينةطرقبعضفيمج!ي!النبي-لقينى

وبطنظهرآيةلكلج

فرسعلىجاءوإنحقللسائلى-

اسصاوتسعوذتسعةلله-

ملكفيماقسحيهذا-اللهم

الفاذةالجامعةالأيةهذهإلافيهاعليئينزللم-

)الحسن(كيفقالوا:الخحر،تحريمنزللحا*

يسيرينعسريغلب-لن

لهلاستغفرتأتافي-لو

استدبرتماأمريمناستقبلتلو-

سرقتمححدبنتفاطحةارلو-

(عباس)ابن.00واحدةسنةالحجالنالصنتركلوفا

مسعود()ابنقدميهبينهذاراوحلوك!

اقتلهلمقتلهقبلهذاسحعث-لو

ردهمنافلحماالسائلصدق-لو

)ابوبكر(غافلينوجدتناماطلع!لوبه!

)عاذث!ة(النساءاحدثماجم!داللهرسولعلملو!

العينلسبقتهالقدرسابقشيءكانلو-

يذنبونبقومولجاءبدمادلهلذهبتذنبوالملو-

أسماءخحسةلي-

وحمقوبنهعرضهئحلالواجدلي-

بالصرعةالثحديدليس-

حقظالملعرق-ليس

أ!111،

؟51151

713

197

801

11152

031

1127

1538

634

؟111!

1171

07011

1إ.26

؟لأ9

0117

11434

1455

01لأ3

755

89

103

489

073

913!



الطوافبهذاالصكينلي!-

اللهإلىاحبفحهاالعملأياممنلي!-

يلجهالذيالمسجدفيأحدكمليصل-

بعميءشانكفيأومرولم،عليهحرمتقدإلاأراكما-

الوجهحسنإلاليااللهبعثما-

مسعود()ابنحبسطولإلىأحوجشيءماةيم

حسنقتمزهالحؤمن-

واحدمعىفيياكل-الحؤمن

مرةإلاقطجم!جالضحىالنبيصلى-ما

)أن!(العبدشهادةرداحداعلحتكلهـط

يطنهمنشؤاوعاءادمابغ!لأما-

اخيهبقريحررجلمن-ما

الرحمناصابعمناصبعينبينوهوإلاقلبمنما-

(عباس)ابن..قبلهوليلتهإلايوممنما7ب

بهعليكماللهأثنىالذيالطهورهذاما-

لامخهلجسإذالنبييخبغيما-

كالمطرامتيمل-

شجرةبأصلحاقفبطبيصكيهتالنبيمز-

عمر()ابنالصفقةادركتهمانالسنةكامضت

ذافي1فكأنماذميااذىمن-

وعرضهلديةاسنبراالشبهاتاتقىمن-

قياماالرجاللهينمثلنأحف-من

سجدةالعصرمنأدركمن-

فصبركريحتيهأذهبتمن-

مالولهعبدااشترىمن-

83

073

24

116

082

146

303

9

821

662

693

53!

117

911

لحأ8

913

142

143

144

152



!ن

برمن

للأوااعدحا

أرضينسبعمنطوقهالأرضمنشبرااقتطع

ماشـةكل!إلاكل!ااقتخى

ذاعلىقادروهوبالخراجأقر

آذاربخروجبشرني

كفرفقدالصلاةترك

بصداقهايذهبأنونوىامراهتزوج

ذراعامخهتقربتشبراميتاترب

فاجرفيهاهويمينعلىحلف

فليخوضأجخازةحيل

يغنيهماولهلدأل

)علي(الاكفوضعالصلاةفىالسنة

مسالتيعنذكريلشغله

...رمضانصام

شوالمنبستوأتبعهرمضادصام

الحغر!بعدركعتينصلى

)جابر(القرآذبأمفيهايقرألمركعةصلى

جماعةفيالعشاءصلى

قيراطفلهجخازةعلىصلى

ينصرفحتىإمامهمعصلى

السلف()بعض!رنديقفهووحدهبالحباللهعد

اجرهملفلهمصائاعرى

لهشريكلاوحدهاللهإ،إلهلا:قال

الجقرةسورةاخرمنالايتجنقرأ

المؤمنحمقرأ

"4

1533،

11،لم؟1

552

153لم

991

6801

11!2

؟138

لح361

لح58

08؟1

1418

لم391

829

618لأ

553"

1332

9819

11"66

6601

8511

6801

813

812

813



مثلهغالفهوغالعلىكتم-من

فعأنمابالنردشير،لعبمن-

خفينفليلبسنعلينيجدلم-م!

كعيهمناسفلوليقطعهحا،خفينفليلبسنعلينيجدلم-من

لهمضلفلااللهيهده-من

(المبارك)ابنالعدولإلاعدولكلهمالناسث"

بهاللهبدابحانبدا-

مقالتيسحامرءااللهنضر-

إبليسسهاممنمسمومسهمالنظرة-

)عحر(يعصهلماللهيخفلملوصهيبالع!دنعمبر؟

الدنلحسقتهالقضاءيسبقشيءكانلو،نعم-

البعيرمريض!مخلمصلاهالرجليتخذأننهى-

قبضهقبلالطعامبيععنحمك!جاللهرسول-نهى

التكفيرعن-نهى

والطلالشحسبينالجلوسعننهى-

العربانعنغ!ح!البىنهى-

)عحر(الدنياسوقإلىفاخرجاالاخرةسوقهذاك!ث

(عباس)ابنالاتعامبهيمةمنهذاع!

امتنذكورعلىحرامهذان-

والبصرالسمعهذان-

ربكم؟قالماتدرون-هل

الذيالثوبفييصلي!ي!ابخىكانهل-

وأمهأيهبيتفيجلسهلا-

توبةلهمليست،والبدعالاهواءأهلهم-

المئيطانيختلسهاخلاسهو-

85

7

7

"؟؟،

8

،122

"

29

12

12

71

68

16

81

؟9

75

69

12

89

1523

3؟؟1

65؟1

2501

"71،"73

126

862

01،"

01،1534"0

13"8

9"3



(عباس)ابنسؤددهفىكحلالذيالسيدهوكا!

ميتتهالحلماؤهالطهورهو-

قبيحوقبيحهحسنحسنهكلام-هو

هذامسجديهو-

الشيطانم!هي-

بنالهنفيالنساءوآمروا-

المححوداالمقاموابعثه-

محموداصقاقاوابعثه-

رجلاالحلكلييخمثلوأحيانا-

،حقو!بكمادلهشاءإنوإنا-

ألاستنشاقفيوبالغ-

(عباسأابن...راجلأحججتأنيوددت!!

الانبياءم!اجماعةفى-ودايني

ال!حفوطويت-

عليهأحمملكمماعنديوما،أحملكم،والله-

)عحر(اثمانهامنالع!راوخذوابيعهاهمولوحلآ

اسئيقنماعلىوليبنالشك-وليطرح

فاقضوافاتكم-وما

يدديك؟وما-

اصناخرهمعلىالناسيكبوهل-

كذا؟خلقمنفيقولأحدكمالشيطاذيأتي-

فحهيدعورمانالناسعلى-ياقى

تشخطحاذ؟فيمأتدريذرأبايا-

أللهو!بكربيا!ضيا-

استغيابرحمتكقيومياحييا-

86

282

463

7001

972

1412

13"9

1؟86

14ثم6

568588،

795،066،؟8

1627

901

1456

6901

1166

1117

1338

1464

6901

082

497

01"

1132

727

678



رحيميارحمنيا-

فاتتناإذاأنقضهااللهرسوليا-

سرهالعحلأعحلإنياللهكسوليا-

فنناجيهقريبربناالدهرسوليا-

هذاشزمنباللهاستعيذيعائمةيا-

نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادىيا-

...العمومفصلفإذ،عتمعلييا-

اللهإلاإلهلا:قلغلاميا-

]للهيا-

نعم:فقالاشخكيت؟مححديا-

ملائكةفيكم-يتعاقبوذ

أحدكمرأسقافيةعلىاليطانيعقد-

)انس(كلهيغسلهمي

آدمابنشتمنيةتعالىاللهيقول-

(عباس!ابنيتقبلولاوحمعلىيكب!

نحركميومصومكميوم-

أعلي(عحلولاحسابوعذا،حسابولاعحلاليوم*

لأ8

،972

2؟7

84

84

64

66

؟8

74

21

97



علاملأ1سفهر*

لاسما

آدم-

اسية

أصف

الصحابة(احد)إبراهيم

الاصبهمافيإبراهيم

الحربىإبراهيم

حزمبنإبراهيم

-السلامعليه-الخليلإبراهيم

الؤ!ريسعدبنإبراهيم

سهلبنعبدالوحمنبنإبراهيم

معقلبنعقجلبنإبراهيم

النخعيإبراهيم

النيسابرري!هانىبنإبراهيم

هراسةبنابراهيم

كعببنابى

ححالبنب!ض

هانىءبنمحمدبنأحمدالاثرم-

الغسانىهثامبنإبراهيمبناحمد

الصفحة

93،296،897،790"1125،1،

1،1554.1556،9155ه3!،1!17

1177

331؟

5311

0138

8001،0138

!611

042،595.638.963،572،،764

،97،983،1601،1821،8911الم

061؟،أه!0!51"ه،1،0158،1581!لاه

669،079،299

1441

أ!.5401،4881،2

4911

607،639.3051

5311

9"5

98



المزنىاصرمبناححد

الختليسلمبنجعفربنأحمد

الترمذيالحسنبناحمد

الشرمريحسانبنالحسينبنأحمد

9،لأ6

الحصريصالحبنأحمد

تـيحةابنعحدالحليمبىأحمد

عبدالخالقبنأححد

ال!وستجرديعبدالدهبناححد

الخخ!بىعليبنأحمد

القاسمبنأحمد

الصائعالحارل!أبومححدبنأحمد

3،6!414

لأه،451،2

2201،260

201101،لأ

1113،114

1363،365

9141،047

1،00!31

589

،199

4،5،7،9،14حنبلبنمححدبنأحمد

804،489؟559

،619629639،

9729،لأ689،1

09

779،189،829،0138،

1418،1513،9151

1601

759889،،4241

،1001"069،399

09؟1،5914،5.!1

4016

12166،،175،،091

663،823،739،8."1،

201،3101،!301،أ،لا

،11،1111،1112"1،9

11256،1358،13!9،،

1،0137،1371،141"،

11483"1526،،11528،

168016،1665،1666،

1601

629

1أ11،1442،!151،521

،9!9،689،869،"991،

،،!13144لأ99،899،2لأ

8015،9151،1521

122،،124136،4337،

569،،579،959،،069

،649،659،669،679،

،779"9،769لأ9،5لأ3،



789،979،

889،

899،

،1525

،3101

،4601

؟801،

،1122

،1155

،0126

1288،

0133،

،1364

؟1372

1384،

1913،

،2014

،1422

،1435

،1442

،1447

،1456

19

089،

989،

1601

2601

3201

5201

6901

1116

1128

1156

1261

9128

1343

1365

137لا

1386

3913

4014

1416

1423

31؟1

1443

9144

1457

819،849،869879،

،099199،399،499

3001،5001،9001،

0201،2101،2401،

2801،9201،0301،

330،13401،380،1

5501،7801،8301،

1111،1112،1113،

،1117،1118؟1121

1132،1143،1152،

124،؟125،1257،لا

12،1281،1284لا،3

،0912،9131،1321

،13441347،1348،

،1367،0137،1371

،1378،9137،1382

1387،1388،،9138

7913،8913،،1041

،!0؟1،70؟1،9014

،1412،13؟1،1414

1417،1418،1421،

،28؟27،1،9142؟1

1432،1434،1441،

1444،1445،1446،

1455،1451،1453،

1458،1461،1463،



64؟1،7

،7213؟

14789،

1،6لم85

6914،7

2015،3

7015،8

1518،9

1!23،5

البراثىخالدبنمحصدبناحيد

ابوبكرصدقةبن!ححدبناحيد

البرتيالعباسأبو!حصدبنأحيد

الأثرمالطائيءهانىبنمحصدبناحيد

المالكيمروانبنأحمد

الأنطاكيهاشمبنأحمد

يونسبنأحمد

البغويالاحوصأبو

الجئحمياالاحوصأبو

الأخف!ث!

إدريسابن

ا؟رقماأبيبنأرقم

325،6

998

29

146،91460147،1471،،

،147،لا4711474،14764

،8؟1،،82؟1471481،1،

1914،،09؟1،،1481488

9؟1،8914،9914،1015،

،15،6015"015،4015،3

،15،0151،1513،1515"

،1،1521،1522!151،02

1521527،1!28،،1!92،

1531،01651666،

1446

9143

4014

169،869،91137،4361،

1480،015،،لم،83؟أ14ثم2

6015،1558،1512،1522

9،11

199،299

لا79

7؟13

1156

98،!98،لا،29،398!32،

،029،16161617،9163،

33"1

1153



اسامةب!ححادأسامةأبو-

!يدبناسامة-

الإلسجيجابى-

إسحاقابو-

راهويهابنالحخظليإبراهيملنإسحاق-

هانىءبنإبراهيمبنإسحاق-

مضربنبكربنإسحاق-

البيعيإسحاقأبو-

شاقلابنإسحاقابو-

الشيراكيإسحاقأبو-

!لحةابىبنعبدادلهبنإسحاق-

الفيرو!اباديإسحاقأبو-

الكوسجمخصوربنإسحا!-

الازرقيوسفبنإسحاق-

إ-هـأئيل-

+خمس!الخبيمولىرافعابواسلم-

عبدلبناسلم-

عميبربنت-أسماء

11!5

497،1461،0016

01!9

7914

،،09،0138؟121،1912يم12،9يميم

14351523،

969،079،869699،899،،10"1،

،731؟،،3211433؟،311؟،0143

أ؟ه1،5؟ه3.،141517،يميم14يم4،؟"14

51؟8

1201،5611

1341

669

2211،9231،1331

،2881؟559،629،839،869،1211

،1،4351،4361،9451،0461؟34

،1؟1،6741،4781،83؟4461،65

1151،2101،1331،9131،1321،

5221،3231،1525

6401

4001

5311

754،1476

39



016،-الحلام-اعليهإبراهيمب!إسماعيل-

1914ميةب!إسماعيل-

14لالا،،5879،889!19سعيدب!!!ـماعجل-

؟152،؟114،؟911عليةبنإسماعيل-

1151الشعرافيالفضلفيمححدبنإسماعيل-

1،12سريعب!الأسود-

146؟،669،5401يزيدب!ألاسود-

9!112السحانأشعث-

911،لا4801سوارفياشعث-

17911عجدالرححنبنأشعث-

1153الكخديقيىب!أشحعث-

63!الأع!ى-

41،1522،1642لا،749،54019،لا؟"االأعحش-

311!1الحزفيالأغز-

01،2311لا6الهراسيإلكيا-

17001مامةأأبو

1885،887،9221،1123القيسءممطامر-

2لاا8اعابسبنالقش!امرىء-

8.81الصلتأبىب!أمية-

1153الجراعىمخشىبنمة-

283،6011ا،نبارممطابن-

،1،90،07،862649،639،669مالكب!انس

،1؟،689،969،819.09960

،4011167،691،1لا،8001

79111436،،146"

49



اوسبناهبان

صيفيبناهبان

الأوزاعي

ايو!أبو

سافريبنإسا!بنايوب

السختيانيأيو!

الجاقلانيابن

الصجح()صاحبالبخاري

4701،1456

666،007،107،لالا914،53!،لا

،518،2101،لأ73738،79،لأ

126!،0601،1152،1161

إسحاقبنيعقوببخخان-ابن-

البختريابو-

عازببنالبراء-

معروربنالبراء-

الصباحبنالفرجالبرزاطي--

برهانابن-

بريرة-

الحافي-ثر

موسىبنلر-

الخصاصيةبن-بشير

بطة-ابن

-البغوجما

الاندلسى(الموفقابن)شيخالبقاءابو-

الحراثياححدبن-بكر

الحقرىءححادبن-أبوبكر

59

ث!09

8915

1287

3911

001،4913لا

81

13"0

6،

لأ5

3،

8،

1،

2

،6

لا9

79

لأ،

14

79

16

04

59

13

13

13

74

19

14



الحنفيأبوبكر-

شيجةأبيبنأبوبكر-

صدقةبنأبوبكر-

الصديقأبوبكر-

الخلالغا+لاعدالعؤيزأبوبكر

عبداللهبنبكرابو

الحزنياعبداللهبنب!ر

عياشكبنأبوبكر

النسائىمححدبنبكر

مضربنبكر

ابوبكرة

رباخبنبلأل=حمامةبنبلأل

رباحلنبلاأط

الحهقي

الفركاح(ابنالعلهالدينتا!

الكنديالدينتاش!

المذكرترابابو

الترمذي

عدالحليمبناححدتححثة-أبن-

البركاتأبوالدينمجدتبمةأبن-

البنانيثابت-

،5017؟7،862،لح"

126127،128،177،255،3،

615،718،1101،2601،19

1221162،1168،113"6،9"،

90؟1،1455،6

21،1"؟،،1367!136

6

6

،7؟99،999،96؟1

8

،969،0790

38

13

47

52

7؟

47

77

52

46

629187،1391،

155

333

804،795،667،007،9755472

143،"815،381167،1925،

1416،947

099،691

69



-ثعلب

ثوباذ-

ثورأبو-

سمرةبن-جابر

الطائي-جابر

عبدال!هبن-جابر

الجاحظ

جبار

-اللامعليح-جبريل

الرواسيالجراح

الجرجاني

الهجيحيخريابو

جريجابك

الطبريجريرابن

عبدالحصحدبنجرلر

جرلر

الجعدأبو

برقاذبن-جعفر

الدمشقيجعفرأبو-

ربيعةبنجعفر-

طالبابىبن-جعفر

الهاشصيسليماذبن-جعفر

محمدين-جعفر

الأنماطيميمونبن-جعفر

؟127

612،569،679،199،27011!5،1،

1311،12؟1،1441،1486،1512

2؟3،611،42

85،079؟4"،738،9739،

3؟7،9112،0113،0138

174865،67،

754

1؟9،1386،4811،9،لألا169،649

79

92

82

6!

12

51

67

94

".

9،

79

30

66

86

هـ48

3"0

480

791

791

052،

305



جني-أبن

الجو!اء-ابو

-الجوزجاني

الفرحبوالجوزي-ابن

الجودابنة-

الجوهري-

التميميحابس-

حاتمأبيابن-

حباذبنحاتمابو-

الراذيحاتمأبو-

مححدبناحمد-الحارثابو-

إلاشعرىالحارث-

البرصاءبنالحارث-

عدالرححنبنالحارث-

حااف-

عداللهاأبوالحاكم-

تمامابوأوسبن-حبيب

ثابتابيبن-حبيب

حبيبة-أم

حثحةابىابن-

حجاج-

ارطاةبنالحجاج-

محصدبن-حجاج

يوسفبن-الحجاح

اليماذبنحذيفة-

89

166،"203،49،0

1156،0116،3

1153،5

3701،6

0115،1151،2

261،6

16

96

16

92

04

14

66

69

14

65

82

7؟

3"

30

64

4"

91

92

53

28

29

"4

.4

56

40

.؟

94



الكرمانىإسحاعيلبنحرب-

حزمابن-

ثابتبنحسان-

الاشعريأحسناابو-

البصرياحسنا-

عليأبوثواببنأحسنا-

عليبنأحسنا-

احسنابنعليبناحسن-ا

الأنحاطىمحصدبناحسن-ا

الفضلبناحسن-ا

البصريالحسين-أبو

الطراوةابنالحسينابو-

عليبن-حسين

عليبنالحسين-

-حصين

الأسديحصين-

المخذربنحصين-

البرمكلياحمدبنعمرحفصابو-

069،659؟689

،989099،.3

1،4لم،143643

1481،48213،

79

728،761،842؟

1284،

،073

7،!1

559،589،95

،969،07971

99

739،749،849

001،1122!،1

14،0147،1475

14،1914،01!أ

أ!1،13!1،052

،713"088،258

،871311

13،!893،17،0

12،؟لأ99؟0101

66،لأ431478،1

3؟1،9146،194

601،40؟1،475

لملم7

719،08

038

531

1،512،514،15

4801،475

؟.؟،073

284

لأ7

،659669،679،

،729،739،759



غياثبنحفص

حفصة

الحقيقاب!ابني

الحكم

برجانبنالحكمابو

حضامبنحكيم

الأبحححاد

زيدبنححاد

سلحةبنححاد

حمدانإبن

الساعدىححيدأبو

الشيهجان!إسحاق!ابنحنبل

حنيفة-أبه

89،399،69941لح،779،789،089

،899،9995051،100،1200،1

39،9144،0145"1،!ا"15،1448،

1،لح،146163؟146،أ،حممحم!551،56

،4914،"146914،1914،"146،لأ

151حم!،1015،3015،1513

911لا،هـ481

9124

301،0132لا

14121،هـ1،"2994

928

4512

69111

69111515،

حممط85،6911

91212

089

9،839،849،8691،لأ959،629،689،5

،099،99900012001،3001،،1121،

1156،9137،1443،6914،914،4015،لا

80151318،،2101،2201

01"124،2601،41248،،،0126،1265

،1341432،1327،3101،لأ،12819131

001



التميميحابسبن-حية

التيحيحئانأبو-

الحذاءخالد-

صفوانبنخالد-

عزةأبيبن-خالد

الوليدبن-خالد

معاويةبنينيدبنخالد-

جرير(ة)امرخالدة-

عديبنخبيب-

خويلدبعتخديجة-

الخرقي-

خروفأبن-

خزيمهابن-

الخسزوشاهي-

-اللامعليه-الخضر-

الكللوذانيالخطابابو-

لخطابيا-

ندبةبنخفاف-

الخلال-

السعدىخلحفه-

احمدبنالخليل-

755

1421

471

401"

5011،1122

016!40416

865

"831،12611262،،12711272،،0136

؟لأ؟16؟369939

6"؟1

39

421،725؟1163،1552

13!9،3!519،31354،1355،،

؟0136،1361،،13561357،1358

،0137،،13669136،؟1362،136

1372،1373،1375،1376

474،665،666،667،1666

4911

،1؟،!.،46913"13،،5989"9

09؟1،69؟1

7911

165273،،274،276،،376

101



ئعلبةبخت-خولة

الدارقطني-

الدامغاني-

-السلام-علجهداود-

الحصينبنداود-

السجستانيداودأبو-

دريدابن-

الدميحةابن-

الذهفانةأبو-

ذئبأبيإبن-

ذؤيبابو-

عبداللهبنذ!-

الغفاريذدابو-

قيعسعجدبن-ذكواد

الرمذو-

اليدينذو-

الحفيالرأذي-

خديجبن-رافع

الجيزيربيع-

الرأيربيغ-

قضاعةبنرفدة-

دكانة-

9"،564998،11616،1617،لا

24

13"4601،9125،0

6401

3401،!71

9151

79513،،6،667،727،853759،089،

14،5914،6914،0015،لا0"13،9144،5

1،9151،4016،5016!.1015،2

1245

52!

،79!967276919142،

1642

"38

50111132،99115،

9132

38

374

!11531

153هـ

4801

128لا

979

9151

201



قدامةبنرائدة-

الزاغونيابن-

الزئاء-

الضلتبن-!بيد

عديبنالزبير-

العوامبنالزبير-

المكي[لزبيرأبو-

الزجاج-

الزجاجي-

حبيشبنزر-

مصعببنزرارة-

ال!ازيزرعةابو

البجليعصروبنزرعةأبو-

-السلامعليه-ركريا-

يححصبنزكريا-

الزمخشري-

لف!عة-

الزنباع-

الزهري-

الطوسيأيوببنرياد-

الحهلببن-ذياد

رقمبن-زيد

13531355،1356،1357،8،

،6؟136،،13611362؟0136

،؟9136،1372،137

3701،0132،

0؟8262

08؟

،329،939،؟08،،38؟19

007،107،497،7

،1152

301

89

13

35

86

13

75

07

81

84

79

16

16

74



ثابتبنريد

معاويةبن!يد

عمروبن!يد

بزيدبنالسائب

الجعدأبيبنسالم

عمربنعبداللهبنسالم

سحنون

السزاص!ابن

يحمصبنالسري

سريجاب!

وقاصابيبنسعد

جبيرسعيدبن

الجريريسعيد

الخدريسعيدايو

ريدبن-سعيد

سمعانبن-سعيد

السيرافيسعيدابو-

عروبةابيبنسعيد-

الصتيببن-سعيد

الئو!يسفجاذ

حربب!سفيانأبو-

عيينةبن-سفجان

السكليثابن-

669،079،

،9786

5،11؟01،0901،؟لا

4؟6،0.

51،"16

،1601

،73،797"3101،2"61،

،أ"3،54"8389،،667

667،607

401

1،5؟12

9،1152

12"5

،9"؟95

13"1،1

0301

74،974

145"094

22؟1

69

1،3013

1،9142

أ،"12

75،لا،لم

12"1،3

14؟لا

1156

11لا7

9015

"9؟1

12"6

،379

7؟01

11328

1463

د"،4

،755

1474

؟لا؟1

لا69

929،

1524

1324

0912

1168

3"أ،

5"لأأ

792



قتيبةبنسلم

عدالرحمنبنسلحةابو

!حلحةام

-السلامعليه-سليحان

التيحيسليحان

صردبنسلحان

عمدالملكبنسليحان

حرببنسحاك

ج!دببنسمره

بكرابىمولىشمي

سنديابن

حنيفبنسهل

عبداللهبنسه!ث

حزمأبيبنسهيل

صالحابيبنسهيل

عبداللهبنعبدالرحمنال!هيلى-

عنها-اللهرضى-سودة

قيسبنسويد

سيبويه

972

1266،1463،6

572370،1233،1،0؟12

،9204،36،96،77،86،

،17،273،276703،803هـ

32،325،326،327033،لح

4،475لأ0،لح377،37842،

لحهلح،.51533لح،051،512

،5578لا554.556،955،4

095.061،622،625،782

!01

497،

132،

،001

"69!

99

81

81

16

81

14

1،

12

99

81

1538

4801

،601،165

،032،321،

376،،37لح،

،4،105"0،

،547،552،

،583،5"7،

؟77"،8لا4،



شابرأبن

الشاشي

الشالخجي

حسنهبنمترحبجل

الحخبليجعفرأبوالشريأت

القاضيشريك

الحجاجبنشعبهتأ

الشعبي

ا-السلاتأعليه-شعيب

أ-السلاتاعليه-صالح

حخجلبناحمدبنصالح

السمانصالحأبو

الليهثاكاتبصالحأبو

نصراابوالصجاغاب!

عسلبنصبيغ

عبداأتابوالصفار

حييأبنمصفجتأ

الصقرأبو

صهيب

الصيمرجمما

انيالهفاجوسبنضحضم

،878،398698،898،998

،219،289،4191621،،

2101،6

669679،839،،5611،1

221؟

3؟،9،839،299لأ689،5

9914،1512،1513،5

601

9،029!هـ،6

،!625،؟16

91631648،

،019123،

01لأ6

1914

4911

146،

1،1156"4

2،1،1436

،87912"4

074،2301

973،5016

،14،1364

152،1527

"812،13

136،1381

119011

1284

لأ39

1556

29،1436

173

879



طال!بيبنطالب

طالبأبو

المشكانيطالبأبو

التحيميمححدبنطاهر

طاووسابن

كيساذبنطاووس

الطحاوي

عوفبنعداللهبنطلحة

عبيداللهبنطلحة

طليحة

579589،،169639،

839،859،989،199،

40011378،12،

5؟!1،1446،49

9

ظبحالأابو

ععهما-اللهرضي-بكرابيبنتعائشة

عاصم

عاصمابو

701

،61!،97

737،738

746،808

76970،0

،648؟01

740169،

5911،87

6015،8

7911

1477

أ"9،،679،969؟

699،899،5301،

،1؟،117؟،13؟1

14،7914،99؟1،

151،15241527،

1514

755

755

4801،؟601

7؟01

13811!22،

1458

،007،107،972

،973،0،74،741

،469،519،569،

،01!1،8001،5

،01،5101،7301

،01،1011،4011

،13،9144،1914

،28،1633!1أ!1

607،707

739



كليببنعاصم-

الرياحيالعاليهأبو-

عامرابن-

ربجعةبنعامر-

-عباد

الصامتبنعادة-

اليصاميأحمدبمتالعباس-

الدغوليالعباسأبو-

الدوريعبالم!-

نضلةبنعادةب!العباس-

المصلبعبدابنالعباس-

الهاشميمحصدبنالعباس-

الناشىالعجاسأبو-

زمعةبنعبد-

سليماذبن-عبدة

لبابةأبيبن-عبدة

عبدالأعلى

26عحرابوعبدالرابن-

وائلبنعبدالجبار-

عبدالجبار-

أبزممطبنعبدالرحصن-

الأسودبنعبدالرحمن-

مليكةابيبنبكرأبيابن-عبدالرححن

جوشنبنعدالرحح!-

السهيليالقاسمأبوعداللهبن-عدالرحمن

801

3؟789،979،189،9

5016،1664

،لأ3

9125،1474

1421

24،513

؟138ا

11153

0138

0133

13621363،

092

11538

401لا

لا6.

21؟أ،701.

لأ128،661،لا84،1285؟أ6،

لا99

1664

199

،9148914،لأ669

813

لأ49

،32،95،لأ؟،،3،934145،لا



6،60"،63،661136،138،4

1376915،16.،16"!162،

،22،922،025"916،4221

،255،258،261،262،265

؟276،1،32،332،3332،3

3،؟93،لا7361،2؟3،934،

لح،،83لح204،13؟،18؟؟95

،1024505،505،556،512

لح513،666،"5"،"09،919

11628915،1016،3016،7016،

1381عوفبنعبدالرححن

089،199،699،4601،3"12،88؟1.1421ليلىبيبنعبدالرحمن

5،1513"12مهديبنعبدالرحمن

"79اليحصبيعبدالرححن

1؟1،56؟66918.01.12،لا5؟الصخعافيعبدالررإق

؟14أمعقلبنعبدالصمد

133لح،،13311333،،3913121328،محمدابوعجدال!لامبنعبدالطييز

15لالحزشيدبنعبدالكريم

117لاأبيبنعبدألله

9،3،89،989"9،لالا629،649،6690.حنجلبناحمدبنعبدالله

،1184،0138،.399599،999،1513،؟99

015،،،،914،أ7؟،لا144،لا1لم35،أ؟15

1151،1525،أ!8015،90

199إدريسبنعبدالله

9116الديليأريقطبنعبدادله

9"1



عبد

عبد

عبد

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عـد

عبلى

عبلى

عبلى

الله

الله

الله

الثه

الله

لله

لله

لته

لئه

عبداللهأبو

بنعبدالله

ئحينة

بكربي

جحش

موسىبنالحسين

الراهببنحنظلة

دينار

الزبير

سلام

شمقيق

الأسمىعامر

ربيعةبنعامر

عباس

عبدالنوربن

عحيربنعجيلى

079

،2،692،553"272"،6"1

62"؟0،8لح!755،76577،

،829،"6،649،69!9لح159

1،2601،0301،هـ9101،!2

4501"4601،7؟01،0501،

501،0601،5011،9114،لا

91611273،127!،،1284،

0934130؟1،1412،53؟1،

،67،1؟65،1؟611؟951؟1،

،1،0152!1،91!1476،12

9152،1016

011

؟911

لا؟61

01117

996

879

667

1122،

095

8؟101

1156

1أ9215

،741،

،059،

،1701

،3301

،5101

،0115

0137،

58؟1،

نر147،

،1521

،؟1166

0138

979



الربذيعبيدةبنعبدادله

عكيمبنعبدالله

المدينيبنعليبنعبدادده

الخطاببنعمربنعبدالله

13

اللحخيعحربنعبدادله

عحروبنعبدالله

مالكبنعبداللهابو

المباركبنعبدادله

الصيداويمحمدبنعبدالله

عبدالعزيزبنمحمدبنعبدالله

الحختاربنعبدالله

مرةبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

مغفلبنعبدالله

الوليدبنعبدالله

سليحاذبنعبدة

0142

613،6664616،727،569

739،779،789،979،6001،

4701،9114،1155؟4913،

14،0؟14،1454،1456،1476،

،858914،9151؟1،19؟1

،12؟.،886039،329،،185

0631،9631

البغوي

66

912361،707،5896549،

679،969،079،749،839

9001،1601،؟201،2701،

8؟01،1156،؟128،5014،

،1+63،014815؟1

111

7911

1421،

،689،

،0301

،3014

1482،

0152،

7911

755

1؟12؟

،1؟16

8001

9501

1913

69،لأ9

8015

،669،

؟؟89،

3201،

06؟أ،

1623،

854

ول39

7؟01



الحيحونيعبدالححجدبك-عبدالحلك

زيادب!عبدالواحد

لوهاباعبد

اعطاءبنعبدالوهاب

الوداقعبدالوهاب

سلامبنالقالممعيمأبو

!فاعةبنعبيد

الليثيعحيربنعبيد

عبيدةأبو

مسعودبنعبيدةأبو

وقاصأبيبنعتبة

عنه-اللهرضي-عفانبنعثحان

الحارنيعثحاذأبو-

النهديعححاذابو-

ثابتبنعدي-

ابوبكرالعربيابن-

الزبيربنعروة-

عامربنعروة-

مسعودبنعروة-

العزمد-

الحسنابوعصنمودابن-

إبراهيمبنعطاء-

،0143،14،لأ؟1"639199399،60،

لأ؟1،49؟1،00!أ،1.!14،51لأ4

0151،151652،لأ

83

160

155

3"0

261،2911،038

لأ9

لأ،36518

لأ4

لأ31

،!09،099190168،11591،1

9144،1457،1461،؟لأ4

961

305

91

0،07107،737،738،858،470

990

240

29،31

153

؟11



نيساالخراءعطا-

رباحبىبن-عطاء

صبيةأممولىعطاء-

ميعاءبن-عطاء

يسا!بنعطاء-

عامربن-عقبة

وهببن-عقبة

عقيل-ابن

طالبابيبن-عقيل

معقلبن-عقيل

-العقيلي

خالدبنعكرمه-

عباسابنمولىعكرمة-

عماربن-عكرمة

الحزنيعداللهبن-علقحه

ال!خعييزيلبن-علقحة

079،46041

3501360،19،

5501،0601،4

9601،7201،5

8201،83015،

1117،1122،3

1136،12573،

،13651361،2

9136،0137،2

3831،3851،6

113

4911،591

01،5201

01،6501

017601،

01،8601

11،1124

131354،

13،1364

1375؟13

13،1445

147947،

282،47"

66

911!،4911

9125،9151

4911،5911

4911،5911

4911911،د

"996،11

0133

1،هـ501،54

601،6801،

،701،8101

1،!901،هـ8

،113،1131

1351357،،

1361368"،

137،1382،

"144،0147

0148،1531

7911

1412،1441

9125

6911

6911،9151

879

1476

1156،06؟1



أبيإبن-

بنعلي-

بنعلي-

بنعلي-

بنعلي-

بنعلي-

بنعلي-

بن-علي

بن-علي

بن-علي

بن-علي

بن-علي

بن-علي

بر-علي

-عحربن

علي؟

الأنحاطىححد

الحسين

رباح

النسويالح!نبوسعيد

سهل

66303،طالبابي

8801،1

126،3لا

جعفربنعبدالله

عباسبنعبدالده

المدينيعبدألله

الرفاعيعلي

عياش

المبارك

هاشم

،29،126،؟1الخطاب

،612

،2990

5801.3

1171.1

8913،9

571،5؟

9015،

19،

،11

،12

،12

،62

،01

؟1،

،14

152

1

1552

؟97

996

639،1001،8015،1521

138"

،301،لا1لا،829،199،120

،1168،9116،7911"1122

،؟5؟9،1،1؟؟1275،1321

59،11،1526؟،14761477

911لا

911لا

11151،0137لا،60

1458

،861

755

،،363،365،936،53؟018

؟89،لا؟89،،166،629679

؟001،2501،7؟01،4801،

،8801،0901،1901،1111

1168،9126،1131،1381،

01؟1،11؟1،15؟1،1436،

،،697914،2015،3015؟1

،11536،537،11576؟152،



عبدالعزيزبنعمر

حصينبنعمران

ارطاةبنتعمرة

الصاجةعحرة

عبدالرحمنبنتعمرة

العدويةقيسبنتعمرة

ديناربنعمرو

سلحةبنعمرو

العاصبنعمرو

مالكبنعمرو

مرةبنعمرو

كربمعديبنعمرو

منصو!بنعمرو

ميحونبنعمرو

الناقدعمرو

الليثيعحير

خالدبنعنبسة

العتي

الزوقيعياشابو

ا،شعريعياض

اليحصجيموسىبنعياض

-السلام-عليهعيسى

يونسبنعيسى

14621463،65،

5911،69

5911،69

59

59

95

2

2

8

86

2

2

9

96!5

06

43"،78956،،571،572،652،53

81240؟685،396،496،8974،

115،9115،0116،78"

9

115

16

لأ5

14

89

لا9

99

99

79

16

59

،6

لا3



739جوشحنبنعبدالرحمنبنعيينة-

؟52النهشليشجاعبن-غيلان

،9!3،362؟017،957،،915162عليأبوالفارمي-

،038498،139

،073،10111112،1175-عنهاالده-رضي-فاطحة

1371تيميةابنعبداللهابوالدي!تفخر-

369،1625،؟7.59"8،239،"6"،3"8الفزأء-

،49136913الجرزاطىالصباحبنالفرج-

1112الحقدميعبدالواحدالفرجابو-

1387الهندبانىالؤجأبو-

66"الفوذدق-

601؟،أ"16،لأ47،89لأ،لأ44،لأ43،لأ556،93عونفو-

11411،،،769،8691499،20016014القطانزيادبنا!ضاا-

،7914،،6914؟914؟191؟،211؟،1413

99133601،8001،

1151الشعرانيالفضل-

1513عبدالصمدبنالفضل-

7189فضيل-ابن

979خلجفةبن-فطر

316فودكابن-

؟أ"هطجحانأيبنقابوس-

563السرقسطيثابتبن-قاسم

934الزماكالقاسمأبو-

12184مححدبنالقاسم-

الفراءيعلىابو-يعلىابوالقاضي-

116



ذؤيببنقبيصة

دعامةبنقتادة

قتيجةابن

سعيدبنقتيجة

الحا!ثبنتقتيلة

المقدسي!ححدابوقدامةابن

مظعونبنقدامة

القرافي

قطرب

قلابةابو

حازمابيبخماقيس

سعدبنقيس

عبادبنقيس

الانحاريكبشةابو

الكسائى

الاحباركعب

الأشرفبنكعب

زهيربنكعب

الكلي

الجرميكليب

الكلحجت

منصوربنإسحاقالكلوسج-

لبابةأبو

الاعصمبنلبيد

738،197،1601167،1،

1421،1436،1914

124،261،268،6367!3،

99

9147،1481

39

229،23

914،758

07

52

.6

17

48

31

39

38

99

47

63

25

78.

171

391

83

97

174

،736،73814

11لا



ربيعةبنلبيد

اللتجيةابن

لهيعةابن

-السلامعلجه-لوط

سعدبناللجث

إسحاعيلبنمؤمل

أنسبنمالك

الحويرثبنمالك

ديناربنمالك

مغولبنمالك

نحيلةبنمالك

ماهاذابن

فضالةبنمبارك

االمجرد

الحتخبي

الناجىالحتوكلأبو

الانبارجامعبنمثنى

جبرب!مجاهد

لأ07،89؟66،09،669،3،لالا،401

،1،3801؟2"31001،1155،1175

،1؟1281،28،،12511273،1278

12879131،0133،241347014،،

1476

،524،398229،1625،!02

4818؟82،!122

779،17،"802،728،9401،

4501،0115،0138

دثادبنمحادب

شقيق(بنعبداللهأع!محمد

11"

34

9

99

7

3

98

؟2

28

!لا

!

89

2

؟9

81

لا6

33

03

"ه

29

30

91

8

48

88

96

لا3

89

،9

14

لأ9

14

99

14

14

16

12

14

13

79



الخيميإب!اهيم

الثافعىإدريس

الثقفيإسحاق

يساربنإسحاق

السلميإسماعيل

بحر

شريكبنبئد

جعفر

،01،124،823،159،399؟5،

،1281،،121278لأ،8،01263؟12

،،1285،9131،1327؟1283،128

،!1348،13،لأ،01331334،1346

591516،أهـ

669،2999132،،0133

2101

البزادحبيب

الجرجرائيحربابي

الحسن

بدينابنالحسن

الحكم

سالم

سهلأبوسليمان

سواء

سيرين

الحسنأبوالهاشميصالح

عائشة

911

،579،5894969"559

4914.5015،1511

11

996

،8501

1282،

1328،

لأ؟9،1

1666،

1152

9151،

0138

99؟1

0138

15هـ،3

1482

299

1388

5201

361؟

1515،

9125

1152

1601

8،089

4911



محمدب!

محمدبن

محمدبن

محمدب!

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدفي

محمدب!شا

محمدبن

محمدبن

محمدبن

المخخل

بنمدرك

المزوذي

عبدالرححنا

ثوبانبنعبدالرححن

الربيربنعبدالله

العزرميحمبيدالله

عثمة

عجلاد

عدياأبي

،1014الوراقجعفرابوعلي

الفارسيعمرانأبي

عطاءبنعمرو

ك!ام

العالدمصعب

،612،9201المنكدد

769،879،صثصبشبنموسى

واسع

الحسينأبويعقوب

البصرييونس

اليهلب

559،169،469،679،729،789،

99،000145101،6لأ،1099،499،699

91"1،1201،1211،9137،0138،7

1،5941،8941،3051،4؟2441،45

701،9051،0151"2151،1351،5

4251،5251،

012

4601

759

79!

9125

4911

؟128

يم79

3014

0138

759

1152

0138

1283

143!

1421

1152

0138

525

7911

89!،

138،

1527



مريم

الريانبنالمس!مر

مسعر

الأنصاريمسعودأبو

الصحيح،)صاحبمسلم

الكذابمسذمة

موسىبنمحمد=مشيشابن

سعدبنمصعب

جبلبنمعاذ

القارىءالحارثبنمعاذ

عفراءبنمعاذ

هشامبنمعاذ

معاذة

الجوينيالمعاليابو

حديجبنمعاوية

السلحيالحيبنمعاوية

سفياذأبيبنمعاوية

الضريرمعاويةأبو

راشدبن!عمر

عفراءبنمعوذ

مغيرة

مقاتك

مكتومامابن

ملجمإبن

صفيةبنمعصور

1136

914،667،،682،996،727159

732،733

44

15،124

4801

لا،045401،4501

لا،7؟107،5401

121

1577

8015

299

812

1155

01

82

15

11

14

14

12

14

14

14

ل!28

3911

6601

؟911



838المعتمربنمنصور-

الم!هال-

صفرةابيبنالمهتبا-

1،719،739،099،199،0001الشامىيحـصبن-مهنا

14473015،8015،1523،

993،513،514،956،057571.-السلام-علط-موسى

؟؟695.655،7،؟96،973،743،

،2501،6101،1162،1163؟3101

1315،1316،9137،1552،9156

،0011166؟،9؟8،569،879!الاشعريموسىابو-

انسبنسى-مه

122االحنبليموسىابيابن-

الرملياسهلبنموسى-

الزبذيعب!دةبنموسى-

عسمبنموسى-

الححالهاروذبنموسى-

الأندلسيال!وفق-ابن

ميسرةأبو-

عبدالحصيدبنعبدالحلكالعيحونى--

120الذبيانيالعابغة-

عدالحارثبننافع-

،،739،779،11551156عحرابنمولىالحدنينافع-

،2"56،114؟1415

نعيمابيبننافع-

ابوبكرالخجاد-

5؟01

749

7911

1524

،572

،201

،117

5016

أ75؟

669

1377

1486

7911

9137

7015

2101

،881

1443

،913

1914

9161

9137



النجاشي

النحاس

النسافي

حجاجبننصر

الحارثبنالنضر

عبدالرححنبنالنضر

عديبنالنضر

نضرةابو

نعامةابو

بشيربنالخعحاذ

-السلام-علحهنوح

-السلامعليه-هارون

الهاسحىالعباسبنهارون

الحمالالبزأزعبداللهبنهارون

معروفبنهارون

هرقل

هريرةأبو

الدستوافيهشام

عبدالحلكبنهشام

عروةبنهشام

بشيربنفشيم

منبهينهحام

122،55366،9،لا

1،"3"،"12

611،296،2،!14

201،1!

لألا،949؟1،4!لا،19

،9!6،"1369"،619

6001،لا؟01،1156،4

14571474،5،

738؟737

123

14،5"0

01،0"

6

6

1421،6

1161،9

13153،

9

لا0

33

4"

90

لا1

91

91

53

23

38

9؟

38

655،168،

811،812،

،769،869

0144،9144

1.1!،476

421

564،122،

4.لأ،لا،04

4501،460

9001،450



السريبن-هناد

سلمةبنشقجقوائلابو-

حجربنوأئل-

الجراحبنوكيع-

الطيالسيالوليدابو

كيسانبنوهب

الأجدعبنوهب

!نبهبنوهب

هـهيب

!-السلامعليه-يحى

الانصاريسعيدبنيحـ!

طالبابىبنيحيى

القطاذيحى

كثيراابىب!يحى

معينبنيحى

اليحاذبىيحى

البسطامىيزيدأبو

ثابتبنيزيد

حبيبابىبنيزيد

حياذبنيريد

ذيادب!يزيدبن

معاويةينيزيد

الحهلببنيزيد

2

789،979،

0"89،4لا،739،979،089

7؟01،69

12

،652،653

55

124

91147

14لا28،9

189839،

11،58؟1

9142

989

1454

14،1441

لأ!5

897،814

9152

11،0138

8001

7!5

79،1151

769

1181

1474

96،4801

.؟7

،089199

1382

7911



1476هارونبنيزيد-

38"الكندييحسيع-

847،1188،0132،0164-السلام-عليهيعقوب-

669،299الرهريسعدبنإبراهيمبنيعقوب-

؟152،،821،01511515؟569،بختانبنإسحاقبنيعقوب-

.279069،639؟539؟!59؟579؟5894القاضيالفراءيعلىأبو-

،،0150،013401،؟729،739،889،399،

،،لأ"0138،13811385،13،،13729137

13889138،،4913،69138913،5014"،

،1،"6؟أ؟،8؟،7؟60147014،1422،14

،،79،1،15141528؟291؟،091؟،711؟

0153،1531

؟911منجةبن-يعلى

؟،077،84724012701،3701،1166،-السلامعليه-يوسف-

0132،؟11671188،9911،1225

8"12عمربنيوسف-

،64019128العاضييولصفأبو-

2001.0015،2015القطانموسىبن-يوسف

1264-السلامعليه-يونس-

86،273،277033،934،حبيببنيونس-

016؟007،الأيلييزيدبنيونس-

125



الكتبفهرس*

الصفحةألا!مم

572تيميةلابنلماالمصرية"الأجوبة-

4001البرمكيحفصلأبي"الحللاهل"أحكا!-

1؟6،91لالأللبخاريالصفرد""ألادب-

261قخيبةلابن"الغلط"إصلاح-

97الزاجلابن"الأصولدا-

لألا8للمؤلفالنفسير""اصول-

البخاريشرح-الحديثأعلام-

415للمؤلف"المكيةالأماليدا-

072،.،48528،952لأللمؤلفالإبراهيمية"الحلةبياذفيالحكيه-"الإحفة

،845،84615527915،

13لا1تيميةابنللفخرالقاصددا"ترغيب-

0164،.16351637،1638مالكلابن"التسهيل9-

1101يعلىبيللقاضيلمتعاليق"-

!68،688للحؤلف"الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةشأن"تعظيم-

الأسماءشرح-للحؤلفالحسخى!الاسماءعلى!تعليق-

692حاتمابىلابن"التفسير"-

1133،1332للشيرازياالتنبيهإ-

668للمؤلف"السنن"تهذيب-

1153ح!بان،بن""ال!قات-

5014للخلال"!الجامع-

0141للمؤلفوالاثار"السننبينالجامعإ-

127



الترمذىدصخنالصرمذي-جامع-

0113للحاكمالأخجار"لرواةالحزكينالأمصارائحةلذكر"الجامع-

1501أحمحدا"الإمامعغالقرآذمناياتتفسيرفيه"جضء-

،9123أ"14شاسلابغ"الجواهر،-

499البرمكيحفصلأبىولدهصا"مالفيالوالدين"حكم-

878للحؤلف"والكوفيينالجصريينبي!أ)الحكومة-

1915لليؤلف("الأصحاببعض!إلى"رسالة-

666للنصهيليإ"نفلا4االروض!"-

8214لالخلالغلا!المسافر"!اد"-

"75للرازي"الحكخوملسرا"-

،7،4753812،813"1996،0ا"الحرمذي"دصنن-

166لأ،1،9125"816،529،66

.1793996،7217،833داودلماأجمب"سخد-

9147لطنسائىالكب!ر(["السنن-

6"996،14،،553667"النسائى"دصخن-

611،612،9125"ماجهابن-"لصنن

91312اسحاقإلابن("الخبوية"السيرة-

3،506"0للمؤلف"الحسنىالأدصياء"شمرح-

1666للخطابىالبخاري""شرح-

لم091"الخلاللحبوطحفصابى-"شرح

1666للخطابيداوداأبيئ"شرح-

9501للإسحيجابيا[الطحاوي"شرح-

698للسيرافي،سيبويهكخاب"شرح-

لح168،1لحلح8العكبريحفصلابي"الكوسجمسائل-"شرح

19،401للأندالسي"المفصصا"شرح-

12"



425،346يهرللجو"لصحاحا"-

5701؟797808،181،،607لماالبخاريداصحيح-

861.665؟،0601،1611،1265

86؟خزيحة"ابنلاصحيح-

682،996،51،مسلم-"صحيح

لاه01،5511،5؟159،6!318،لا49،لا00لاالصحيحان"-

155حاتمابيلابن"-"العلل

350("عقيلابن-لاشتاوى

072،67للمولفالقدسث""الفتح-

"2؟66،،"62للمؤلف!المكى""الفتح-

؟7للمؤلف"المتكلفةالخحاةتقديراتفيمفرد"فصل-

؟5للحوثلفبعثر"عنبعضهاونجابةالحروففيمفرد"فصل-

1،1474،9147.048لا؟3عقيللابن""الفصول-

937للمروذيك!ث!"الخجي"فضجلة-

5"4،3"13عمحللاين(""الفخون-

52للحؤلف!لىالحكجه"الفوائد-

58")1(الخلال"كخاب-

703.325515،955،22."لصجبويه"كخاب-

39البرمكيحفصبي31لماالصيام"كخاب-

46للخليل("العينداكخاب-

07للمؤلفاالشريعةمحاسنفي"كخاب-

21للمؤلف!وكتوزها"واسرارهاالكرسيآيةعلىالكلامفيمفرد"كتاب-

0د،74؟،143للزمخثري"الكشاف"-

)الجا!،.)1(لعله

912



المقدسىالفرجلابيلمأ"الحبهج-

تيميأعابنللحجد-"المحرر"

سيدهلابن""المحكم-

الخرقى""!ختصر-

لمالك""الحدونه-

احزملابنلماالإجحاع"مراتب-

لأححد("اصرمابناححد"مسائل-

لأحمد"البراليممدبنأححدأمسائل1-

لأححد("صدقةبنمححدبنأححد"مسائا!-

لأحمد"الكوسجإسحابد"مسائل-

لاحمد"الرزاعلي"محسائل-

لأحمد("الرأثياحمدبنبكرمسائل)1-

لأحمد"الجرجرائيجعفرأبي"مسائا!-

لأحمد"الوراقجعفرأبيم!ائل)1-

لاححد("الكرمانياحرب"محسائل-

لاحمدلماثواببنالحسنم!ائل)1-

لاححد،داودأبيا)م!ائل-

لأحمد"الطوسيريادامسائك1-

لاحمد"طال!أبي"مسائل-

لاحمد"البزتيالعباسأبيامسائل1-

لأحمد"الصيمونيعبدالملك"م!ائل-

لأحمد"القعلادريادبنالفضل"مسائل-

لأححد،البغويالقالممأبي"مساتل-

لأححد،الأنباريجامعبنمحخى"مسائل-

أحمد([عنبدينابنالح!ححنبنمححد-"م!ائل

013

1261،،1271

56؟1،

،1456،1411

11112

1416

888

1272

لا39

12

141ول

1446

931؟

1288

4913

1388

11475

1437

14لا5

899

4014

731؟

1421

1913

2913

1436



الحروذي"دامسائل

لاححد[ءهانىابن]مائل

611،644،17"،529،6أحمد""مسخد

7801،1132،

داودابيشرح-السننمعالم

للزجاجالقرآن"داصعاني

،821ع،1لح14،72!؟،1261قدامةلابندا!المغني

الاشعري(""مقالات

،147لحقدامة،بن"ال!قنع"

الجوريلابناالفنونمنخخب9

،الخلاللحبسوطالعكبريشرحمن"منخقى

،0914يعلىابىللقاضي

،1448ايضاله"،الكوسجمائلشرجمن"مخخقى

لهأولدههامالفيالوالدينحكمكتابمن"مخخقى

لهاالصيامكتابمن"مخقى

،401،9231للئرا!يلاالمهذب"

"5511"758لمالكالموطأ،لى

داودلابي"والمنسوخ"الخاسخ

للسهيليالفكر"دانخائج

لذجويني"المطلب!نهايه

131

1454

0143

،401

1266

946

1485

1301

1483

13"5

1516

146"

؟99

399

1331

1476

4016

139

9123



الأشعارفهرس*

القافيةالاولالشطر

الألفحرف

كفانيقدامحاجتيأذكرأأ-

يكنولمعليكأؤمناناإذا2-

-1

-2

-3

-6

-7

-8

-9

01

11

12

13

14

15

الباءحرف

حلوالعيشفإنمسكفان

ضربابالقط!ععليهحلت

بهايصرفوناناسفللحروب

حبجبهاللقراقليلىات!جر

الحمىجانبمنالفردالكثجبوإن

فحيفيوذكركعينيفيمثالك

مجتهذااللحظبسهامراميايا

كأنماأسجفامنهمرجلاارى

ضاحيةالحلحباهلاستغاثتحتى

صبابةالنهارباطرافاحن-

انتهىفإذادونكمأجاجايكون-

دافغرمايمألوذولا-ساروا

ملالةذياوكسلاذعلىبعيد-

بمثلهاارضىاللهوبيتولست-

ورواحهاغدوهاالسيوفإذ-

133

(نبيتا)لحياءا

وراء

ثة(ثلا)مشوب

حباأ

وخشاب

تطيب

لحبيب

بيئا()26تصب

مخضجا

نيبطالاا

جيبفأ

فيطيب

(ذبيتا)لشهبا

قريب

ركب

لأعضبا

الصفحة

"48

1643

165

527

641

525

525

968

1"،981ول

867

"81

1177

0911

1214

9121

1641

9164



-1

-3

أ-

3

-7

-8

فاشراوإنخيراتبالخير

مطيتهالمزجيالراكبأيهايا

ملغيا1تكفلالهببنوخبير

قابلتااالجنائزإذانراع

عركطخطبكلمنتجزعنلا

طلهومادينناذيكلالتقىإذا

الزجاجكاخلاقواخلاق

فباتتاشرككرهاقظاة

خروجهعندالطفلبكاءتأمل

صفحتهنجبمنخارجاكأنه

ألددبنيبخيريالناعيبكرألا

ومضىزأرهاخياللطجفقالت

خلفالأنابيبفيكانوإذا

ترىفلنالقراحالماءمنتزود

5فؤادحشووالحبيبم!لم!ت

امضىماتذكارلاتجكموإنى

دوالهايذبمانافلاتله

الهوىوتشكوعيناكتنام

التاء

الجيم

الحاء

لدالا

اللذا

134

لصوتا

مزت

ذ()ب!تاذاهبات

)بيتان(يشمبما

تديخت

(ذييتا)جاجلزكا

،)بيتانالجناح

8

،9980

60

13

32

76

12

ثة(ثلا)يولد

مفتاد

لصمدا

ثة،ئلا)تزدلاو

لصعادا

)ثلالة(لرداولا

لاكبادا

غد

غذا

3

3

82

11"0121

23

38

42

14



الراء

سبعةالحلائكجنمنوسخر1-

هستكلنةوالقناالعواليوتحب2-

الأرهر]لهجانعمروبنونحن3-

وقلبهالراسياتالجالتزول4-

عليكحاالسلاماسمثمالحولإلى5-

أجثهميتبعدميتالبكولا6-

النظرمنمبداهاالحوادث7-كل

رائداطرفكأرسلتمتىوكنت8-

مضنةعلقوكختالقرين9-نعم

قبرهعلىتبكيهقامت1-"

رخصهدؤدةبرهرهة1-1

هاثمامولاامىإنالويللهأ-2

عمرووأمالحياة13-أتنفعك

جادتناكنتماإذانباليوما14-

منكراامراشاهدتإذاإني15-

للحفرأعددتماالمالجامعيا16-

لاعجبخيشيءمناعجبكنتأ-لو7

لهسوقالفتىعمرأ-وإنحا8

كامنالهويناظلفيوالهون91-

نزلتإذالاظعانفيفلبك02-خلفت

و!وضهللححىحنخت21-وإذ

الخظرمنمبداهاالحوادث22-كل

عينيكفيالسلوة23-من

بقربكلمالدنيامنظفرتإذا24-

135

اجر

دذلجاا

لمنكرا

يخخيرلاو

عتذرا

بكر

()بيتانالشرر

()دانظرلحناا

الاحجا!

()بينانعامريا

)بيحاذ(المنفطر

يصكرا

تزارولا

دئاد

قنبرا

بعة(كا)سفر

لقدرا

سراخاوا

خطاكلاا

بعة(رأ)لخفربا

اخر

(نبيخا)كلشرا

(نبيخا)رثاوا

مغفور

"17

،012"

؟32

32؟

527

36

"40

"17

818

86!

87؟

8"5

886

"6

8801

11!4

3911

012!

7012

9012

1211

1212

1213

1231



سطزاسطرذوأسطارإني25-

ج!وزاخثةالعجوزإن1-

بينناقلتإذبالصشتاقنت2-وما

حابسوقوفبالديارقف1-

بعدهااالوليداماعلاقة2-

قرنقيلزماإذااللبونوابن3-

راحةصادافاونفسي4-سأتعب

شرفاوإنخيراتبالخيرأ-

مجتهداالسرفابدىسارروهمن2-

بوجدهالنسيمفطنأ-وفرنح

واجبحقعليهللعبادأ-ما

تدعيالخيارأمصبحتقد2-

والتإنبعدهاعثرت3-فإن

فقيدةغيرحللتحيث،-فسقاك

تواضعتالزبيرخبرتى!-لحا

بهاترىبعيننليلىترىوكيف6-

الزاء

السين

الشين

الضاد

136

نصزا

قفيزا

ذولمفاا

يائى

الحنحلس

القناعيس

للنفس

ت!ثا

)ثلاثة(عاشا!ا

!عرضا

ضائع

اصنع

لعا

لاتقلع

الخشع

(نبيتا)معالمدبا

1644

394

0118

278

952

142

1178

316

847

9012

645

374

501،1245

86!

987

118!



حسرةوأودعونىبياودى

الفاء

أ-

-3

-1

-3

لأ-

-8

-2

-3

تشوفاإذأاذنيهكأن

لباذرضيعي

قريبهوهيعاصينفداويظ

دابرهماللهجذالحهلبآل

ظريفملجححبيبلقلبي

القاف

وبا!كتاميرمنسلامعليك

تمرهأجلمنمروانأبااحب

بهمنالعواذلقولعجبومن

سالتنيالرخاءيومفيأنكفلو

لوانهابحينيانحاربلمكأن

قلوبناارتهنثمالثوىدعون

سواهمادعاهالووصعالي

واخخهارأتكإذاتسرعين

الكاف

بسطتالنوىأنولوئوفاررناك

خدودفيدموعالضخجكتإذا

حالاسميتماتحللملو

آخبرإلىيفضيالأ!رراق

لقيتهاكداةليلىبسحلتوقد

اللام

13لأ

ماتقلع

محرفا

تحالفا

شفراو

ط!ف

لطيف

الممزق

()بيخانارفى

ويعشق

صديق

صديق

صديق

السراق

()بيخانوف!اق

ناكرلز

كىتا

لاذا

أؤلا

المضححل

16

94

86

86

66

43

لأ"

"

8"

11

12

58

96

61



نبيلاماجدتكوذانت4-

علاقةفحبأ!باب5-ثلالة

محهمالابدثختانلهم6-فقلت

لهفقلثنجدياالبرتط،7-تآلق

وإننيالصدودلأصنحكإفي"-

تنقضيثمساعةإلاهيوما9-

طرفهالمنيةاجخلبالذيوأناأ-0

ناقصمنمذمىالخكوإذاأ-1

أنحيلنفسي!ثارأدنىوقد12-

علجهمالبريصوردمنيسقون13-

منكمالناسعندنحنفخيرأ-3

اعرضتالمخاهلالخيلاشتاقتإذا13-

مرسلوبينكبيخييكنلمإذاأ-6

ترىه!!فانظرلديكالححبهذا17-

مزا!هاإدابالحزندأرهافياأ-8

محلفيخيامكتخصبولاأ-9

للذةجوادااركبلم02-كآني

أقلولمجواداأركمبلمكأني21-

افقيركربصبورمحب22-

القنابطالهااكتافعلى23-تطل

فإنهاالكائناتسطورتامل24-

ابدادناكملاذفوادلهردوا23-

فبلهكاذولافيهممحله26-فما

يدركهليسلأمرساعوالحرء27-

38

بليل

القحلى

سلاسلأو

مشغول

لامخط

ويؤول

القاتل

كامل

طائك

السلسلا

لايا

ئة(ثلا)هللمخاا

رسحول

عذلفا

هوالا

ا!تحال

،)بيشانلخلخا

(أبيشاذلجفاإ

جمول

اربعة()صللمناا

،ذ)بيضائلرسا

للنزا

بليذ

ملولأ

9513

5123

336

091

95

لأ26

818

"24

؟2"

871

998

1176

91117

118"

1188

1226

9122

0123

1237

1352

1ة39

1635

1164

16؟1



انيمنكخيربجكو28-فلا

الميم

-2

-3

لح-

-6

-7

-8

-9

01

12

13

؟1

16

17

18

91

02

21

22

عاصمبنقيساللهسلامعليك

!ثلهوتأتيخلقعنتنهلا

فماالعبادربمنالحواهبوهي

كلومناندمىالاعقابعلىفلسخا

ذاليسويحكالطبعلكثيففقل

غيرهتطنيفلانزلتولعد

صراطعلىالحؤمنجىأمير

عحروبنحصحاصابنعلىيديت

مماامسيتكيفأصجحتكيف

تجدوأتذعروانبخاتستغيثواإن-

وتعطفيلهلينيفيزلت-وما

فارعهانعمةفيكنتإذا-

ولكنتعاب،الله-نعحة

تسفهترماحاهتزل!كمامشين-

اذكهفدالذيبالامروتثرق-

الذيواحذرمامثلصديقاتجنب-

!تجمإليهايشكوإذاطلول-

يامصبرإلاهيمانفس-يا

بهايرميمنتؤمالسهامارممط-و

عنمفيالذئبسقوطفيماأقل-

لواقفشكالحوتفيوماوقفت-

لوأقفشكالحوتفيوماوقفت-

913

والصهيل

يترحما

)بيتاذ،عظيم

فلما

الدما

غانم

الصكرم

مسخقيم

الكريم

الكريم

الكرم

الاثم

النعم

قواما

الئواسم

الدم

)بيتاذ(واعجم

فهم

()بيتاناحلام

رمر،

الغعم

()بيتاننائم

،)بحتانباسم

،501.



23

-3

-6

-7

-"

-9

01

11

12

13

-3

-6

-7

-8

ولكنفنجاكيس-فاما

لوذا

يطلعنالحخاياإد

الزم!منمحسوربأيسراقنع

قحرعرهلماراولأنتما

فرضىرحمحىضرييوجبكانإذ

وصاهميباعالححببدم

هوئفيهللقلبماالارضوأطيب

العاشقيننفوسأبذا

مطرفةكيريقظىالمخيةعين

لياللنابالحجازوكانت

دياركممدتخاءتعنيالليل-سلوا

فواعجئادينعدكملب-

الدأيدهالفقيهيقول-ما

حاجةبالمدينةأشكوادلهإلى-

كيبخهعخككابالذييكفي

ولدهيحبقدشيءوكلى

توقهولاالخيرإلىواقصد

ابوهسادثمسادمنإن

لخاإنالنجاربنيبل

سلحخهوادايالحخايافهز

يحبهمنإلىيهفوامرىءوكل

والحشاالجوإنحبينثاوئايا

الهاء

014

الغافلينا

)اربعة(منن

()بيتانالدم!

()بيتانبدنى

بالثمن

ميدان

()بيتانتحن

()بيتانوسنان

الزمان

اجفان

الرهن

()بيتانإحساد

يلحقيان

رذقه

جك5

تره

طريقها

يناسبهما

،1154

؟16

1608

117

117

11"

118

0121

122

122

122

1122

123

1615

613

562

5.؟

ف!45

933

9102

673

096



تيههفيإبليسمن9-عجبت

تسعةمضرفيوقائعأ-0

معيد!نعحاءهاالعفوسأ-بغيأ

عادةوكانتوقذمهافمضى12-

تحوونهنعمعاماكلأ-3

رمحهلخحيلاأ-فهو4

داواستنكرالمخكرعرفقد15-

عجلاأرسلتهفقدقلبي16-تلق

الخيامتلكبينمغرموكم17-

جاهلمنالأعداءيجلغما18-

الخوىعلىقلبيالثحوقبصنيراهاأ-9

الغضاذيبساك!صفخاالصباتمر02-

مدركهالموتانيعلمكاذمن21-

احعل!عنالشفاعه22-حديث

ترابهابينمابنا23-مرت

وانجردواالبينأجدواالخلطإذ1-

انهمالعشقباهلأضر2-مما

نفوسهممنوحالواالسماءنالوا3-

دونهاهواوالحوتإلاهيوماأ-

مشوقةبعدوالنفسبهأطوف2-

لسبنياللميمعلىأمرولمد3-

ا!لو1

فطخووما

الياء

141

(بيتان)نخوته

العاشره

كرودها

قدأمهاإ

وتنتجونه

نفره

اربعة،)الصعجة

()بي!انتقدمه

طنابهاا

نفسه

(ن)بيتاهابرؤيا

)بيتاذ(هوبها

أربعة()مخرجه

ربعه(ا)مسخده

نافحه

اووعد

بمات()سبعة

صعدوا

،3012

نيااما

بيئا(21)نيتدا

يعنيننلا

697

868

088

أيل8

هـ49

3201

9117

11ثم3

118يل

11يل9

9121

1352

0138

1631

88يل

؟"12

1215

952

462

332



؟-

-6

-7

-8

-9

01

11

12

13

14

13

وإنحاقومياعراضعنادافع

أحجبخهمنبكلالقخيلأنت

بقلبيالزمانمدىمقحضايا

نفسهمنالصبإلىوادنى

هوىكحاطحتلولايموطنوكم

بانوأيومميقوإن

ونطرةحديثامنكمانللمإذا-

لعلنيالبيوتبينمن-واخرح

وفعالهاجحالهابينميرت-

مابعدال!ثتجت!ناللهيجحع-فقد

ليلهبعدلجلةاللياليأعد-

وربحابالعراقدوأئيعدمت-

142

محلي

تصطفي

(نبجتا)نيوعيا

(ذبيتا)ئئانا

منهوي

(ذبيتا)وبيني

ظريناو

لياخا

(نبيتا)تفيلا

قياتلالا

(ذبيتا)لياللحاا

ربعة(ا)وياامد

3

6

9012،2

2

8

62

67

96

96

29

11

112

112

112

12



شطارلأا

صاخرغيرإنكوتأي1-

الثرىالقوميححدالصباح2-عخد

مدبزاحوامهكأن3-

نحيرمنإنكالطرففغض3-

المالالكعجدواي5-

ودينهمالإلهذات6-مجلتهم

سائمويسأملبانا!تقضي7-

ولعلمابهميدنووطن8-عسى

مجغومالماءباسميخاديهداع9-

بعدماالبثرفيالماءيعودوقالواأ-0

الطعامايحبونمابآيةا-أ

بمغشيمالطلامعلىسريتولقد؟أ-

دماؤهمبفلجحانتالذفيوإنأ-3

.،.تداوينابكلأ-لح

اليقينبالخ!رالدميان15-جرى

حسنلأحسابخايعرصنلم16-ولولاك

وقابلهعاما:قالتصأ17-نحج

عزمهعينيهبينالقىهتمإذا18-

بهااودىالحوادثفإنأ-9

إبقالهاأبقلأرضولا02-

لامعةالأرماحشهبفيوالعلم؟-أ

حدهبفيبكاليخراقوابيض22-

143

لا9

66

02

لا6

67

؟9

6

2؟

7

16

9؟

07

31

21

56

18

1"

18

66

30

2

4

4

3

6

2

3

9

2

2

2

4

3



3

6

7

8

9

3

6

7

8

9

3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

3

-3

-3

سحاحةال!جالاخيرالذيوما

إنهفقلت...

تخونهماإلاالطرفينعشلا

الإلهذاتقيوذلك

عنيوتقرعباءةللبس

الكاسىالطاعمأن!فإنكواقعد

خطيواسمر

السلموارقإلىتعطوظبجةكأن

طللموحشالمية

جاهلمنالاعداءيبلغما

قا!قالتقفيلهاقلت

تحالفاملديلبانرضيعي

البيطارأرضهايقلبولم

وإدبارإقجالهيفإنما

قطالذئبرأيتهلبحذقجاؤوا

و!رقعبيدمنادنىكانولا

وسواسابهاللحليتسحع

ليتمنيواينشعريليب

احججلمالعامذافيلولاك

طيبمنهزودتمااوالنحلجخى

مقعدضري!إلىنرفخود

الظفرقلامةمثلوالشهر

144

466

323

97

29

"

30،

67،

76

40

418

9،"أ

102

1!

55

89

95

"0

23

"5

29

021

"5

416

54



ضوعيةالمواسالغصا-م

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لف.المقفس!هاالتيمالهأياتف!س

الق!آنهوعلدمالتغسي!قهـاعرفمس

لج!ا.محم[4لفالمقش!ح!االتيمالأخاديثف!س

الكقرية.لمسانل1فمس

د"."ال!1أبوابعلكللغقه1مسانلفمس

الهأصوليه.المسائلفمس

العريثيةهالمسانلف!س

دالبله[غية.واللغويةالنمديةالمسانلفمس

اشتقاقها.بين[دلفالمقنش!حعاالتيمالحل!اتفمس

لغ!و1.9فهرس

بط.لضد1د1القواعرفمس

لمننواة.1الفوائرفهرس

للحتاب.العا!الغهبس



المؤلففممرهاالتيالاياتفهرس*

الفاتحة

لايةا

أفه<!ص>-
<كوإتانعبدكإتا>-

لمغضحوبعليهتم(->غين

آقسححميوأ!6*<لمحر!اقدنا->

الرقم

1،3

7

6-7

الصفحة

41،43

927

351

53-604؟

أنذزتهخ(ءعلنهفءسوآ>-

ئقسد!أ(لالهمفيل!اذأ>-

لشما<أمنكصحبحم(و>-

<ألناستايها>-

<ي!ربأن-يمنتخىلاألتهإن!>-

بالثه<تئهفرهـتكيف>-

<ا!رصأ!علجاأق)-

<أسجدوللمل!كةقلناهـآ>-

بهروا(أيلإش!؟يبنى>-

اشد<أوكألحي!!ةفهى>-

فاد<تم!نالنلوأو!ا>-

<تسفكونلاميثشقكمنا!إذأضذ>-

!ولى+(لابماهـسولمجأبهمأفكلما>-

/؟8+<يزيشنفقليلافا>-

عند<مقهتمكئثجاولما>-

لبقرة

6

11-13

91

21-24

26-لأ2

28

03-33

34

47

74

08

84-85

لأ8

88

98

14لا

509-159،1635

0154-1542

345

154ط1542

9154-0155

0155-1551

1551-1553

239-249

427

345

0156-1561

1561

1561-1562

62،628لأ

1562-1566



الاية

أنضسبضتبهشزوأ!بئتسححا>-

معحدسدا<لحقاوهو>-

دالبيسث(موسء!مولقذط!!-

أ!(المحدلحمشهانكاقل>-

يتمنو!ولن>-

ألسبهف(أأودوألذفيا>-

من(لا!الجنهآيذظلنلفىأوقا>-

اإ(ا*.*اقنوقلهكل>-

ااركهط(واالسفوتبدج!ر-

بيتى(بلسرأأن>-

نصرى<أوهودا!صدؤألواوقا>-

آللهح!<فسيكفيهم>-

(الباسمنالمصعها!سببسول!>-

ايعوفوذ<يعيفونهدكما!-

تكونن(فلا!بك!نآلحق>

نعمتى<!رلأنم)-

(أنزلماتبعوأالهمقيلذاهـا>-

من(لوأ!!امنوالذجمتيأيقا>-

ألمثئهر(مانكملثهدفمن>-

(شعمادىسألست!إذا>-

الصيا!<لئلة>-

ألشنهر(عنبسباونك>-

لوبين<ألمجمث>-

الرقم

09

19

29

49

9!

611

711

12!

13-136!

137

142-015

6؟أ

7؟1

017

172

185

1"6

187

217

222

148

الصفحة

436437،

576-!73567،1-9561

1567-9156

9156-1571

167168،

1366-1567

1571-1573

372،5731!1-97

5731-9571

142

9157-1581

1664

1582-9016

4"7

81؟-82؟

16يئم8

161"-9016

ا؟8

13،554

84؟836،

66،1341

،876لح462-؟6

464



لرقمايةلاا

257+أموا<الذيفودلئه!-

عحرانال

1؟الشهو!(حب>-

2"(ن!صوأللهويحذد->-

؟3جمى<وآوأشحد!>-

97<كشتملماربنثنكولؤأ>-

9-لأ69!بتغأولإن>-

111<أدفىالايضروكملنم!-

51؟ولئمخص(لمححدور!مفىماأدلهولننللأ-

أ!9أ!ء!منرحمةفبما)-

-191391ئطلا(هذاخلقتمارننا)-

91-3914لا<منادسمعناإنخارلشا>-

[لنساء

-م!

(-

<-

<-

<-

(-

<-

<-

<

مثىوثنث(

أطه<فر!صثة!ف

وكم<ابهآ+نكحمائنك!أولا

ور70(مالكموأحل

تآ!لوا!لامنوأءائذجمتأيخأيها

قيل(الذنيامئحقل

الجقرلإف!و!<لله!لاعث

قثولناغلف(

ئاح<إلاعئيمقبه-المما

3

22

24

92

لألا

148

155

157

914

الصفحة

902

131-136

429

113،014-142

2!2

62-043؟

49لأ

"30

62!627

7915

الأ715-6

23-236!

1631

1؟9

9!.

949

1312

"؟9

3401

39"



لايةا

ألع!(!لزس!وقالبهن)-

اميوأهلث<إنا>-

دضقهم(فبمانقصهم>-

قتل<منتابوأالذجمنىإلا!ر-

لكخب!أل!ك!وأنزلا>-

سى<لاآمنيعصمثلئهوأ>-

تغلوأ<لاتحخفأيهأهرقل>-

آتفنكخ(كفرلكذا>-

علتا<انرذرئناللهمأ>-

ففضبما<كئتافى>-

<تلسمؤا!للهأوهو>-

عقه<لرللولالواوقا!-

لتسوأ(قؤصمابها3!افعد!-

<مباركانزلمهكئ!ثوهذا!ر-

<تقولونبمابهتخ>-

لآرضى<ولسمؤتابدخ!>-

عثر<ظل!بالحسنهجا+من)-

قلكنفافحاها(->

أشحاوأ(للملتكهقفاثم!ر-

[لرقم

162

لأأ6

ئدةلماا

13

3،

48

لا6

لالأ

ثم9

116

لأنعاما

3

37!م3

يم9

39

16"

افلأعرا

051

الصفحة

يم717

4؟

62!627

1637

أهيم1588-9

11،لا

93؟3؟ثم

ثم34

396-496

71633-97،يم

هـ202-32

447

2301

057

2!2

15771

64!أ

0،3-1،3

249



الآية

تين<فنلأتجنفرثم>-

وفرلعا(طدلىفريقا>-

عد(زيميموأخذم.اديبى!>-

وخفية(تضحرعاربكمأدعوأ>-

(صمنبه-فاخرجنا>-

!اشبروالذينلملااقال>-

(لئاسأاكتسحووا>-

قومه<موسىخئارو>-

بالكحف(يحشعكوتلذينو>-

أنتر(أنمأدعؤنموهنم>-

لسميطن<منينزغنتثوأما>-

ل!رعا<نفسئثقرلبثوأذكر>-

ليعذبهم<أدئه!النىوما>-

بألله(منما5كنغإق>-

ونهؤ<دمناخرينو4>-

للسلم(نجحوأ!وإيئ>-

<،غباا+نكاإنلمحل>-

لينت!لخهـ(اللهفأفزل>-

فتم<سمعون!صفيم>-

أن(أحمثورسمولصللهو>-

الرقم

17

03

31

556-!

57

75

611

551

571

391

لأنفالا

33

06

61

لتوبةا

؟2

7؟

62

151

الصفحة

1311

862-"835،53

367

؟485-48

74لأط47

47"

464

509-159

908-811

لم"9

174

4-09؟يل7

006

131-134

2601

705

881-882



<-

<-

<-

(-

(-

-م!

<-

لأيةا

وأنمؤمنت(لمؤ-منينللةوعد

مآ<أذاالذيهنىولاعلى

نعلمهم<نحنلالغلح!

شزى!لله!إن

أطئدوت(نعدوتأألتجبوت

بخص؟*!برسصكل-روس
-ا(أارحيموهىر!بهمأفي

فرقهس<صمننفرفلولا

عجحا<للتاسأكان)-

يسيرقي!هوالذ!>-

الارفق!أضذتصى+)ذا>-

من<يررقسطممنقل>-

إلقأ<لمجتصممعونصومنهمم!-

اتش!سطغ<إنتمضأؤقلم!-

رئبن!عنيعزبوما!-

وأيخه<موسىإكوأوحينآ>-

نصى-<ينفعكلولا>-

بأغ!ننا!الفقكوأضغ!-

ألله(أمرمنانيؤمعاجملا>-

يؤمبذ(خزىدمن)-

ظلموأ<آثذيهتواسضذ>-

لخا

72

12

117

122

يمسنس

31

لح342

61

"7

ام

لم3

37

لم3

67

الصفحة

6!1

364-3165

87؟-09؟

135-137

19ط!19

215!

ط!1635-716

365

02لأ

341

02-6"2لم

1156-7011

373؟37

13-131،202"

1313-1316

01-501،9123لم

دلم193-هـ

لم09

1022-222

022-222



لايةا

بناذ<هؤلاءيقؤمى)-

<ظلمولذينأتوأخذ)-

ربك(!نوما>-

قبل<من!د!يطعبما؟ات)ن>-

-(دوفيمنتعبماونما>-

ئفرلة(أوشل>-

(3طالدع!لسيمرب!إق>-

لك<لتسعصادلىإن>-

لمحصد(الله!على>-

<هدىمنمس!"-

أتمنهخ(جقدبأللهوأقعوأ!-

ألممزت<صمنكل)-

ألده(دونمطويحبدوق>-

من<أخرحكموالله>-

يوت!غ(مغلكمجعلدلماو>-

<!فرولفذينيؤدتلا>-

(وصذواكفروأألذيف>-

(أ!آلفغق!نمتفإدا)-

الرقم

78

711

يمسف

62-27

82

إبراهيم

93

الحجر

النحل

36

38-93

73

78

"1-"0

"4

88

9"

153

الصفحة

9911

022-222

17،

81

؟35-3

948-094،872

"93

939

802

222

9158

368

404-504

01"

926

1622

436

341-342



الاية

<-بعبدأشحري>-

لنها!ءأيم!ائي<وأللوجعنا>-

عل(وألسئم>،!لد(ئؤ!علئهوسثئم>-

!جلا(إلاتئبعون)ق>-

إك(يبحغولنىينيدعوتأولك>-

منه!(لبعكفمنهباذ>-

لضر(أمسمأل!ذ>-

لعمصضش(لدلوكلصحلؤة>أقو-

<الادنمناعلىأنعقنااوإير>-

شا!طته-(عكيقل!ل>-

(!أصصسطو!ايموسلاظتتثإق>-

أادعوأ(أوأللهدعوأاقل!ر-

لو(الذ!دلهآلحمدوقل>-

أعزت!وفم(ير!ا>-

!فبهم<صخهموثا>-

<اشجدوللملكةهـاذققنا>-

(!بعايثبدأئحنولم>-

نكلم(لوأكيفقا>-

!يقولفإنماأمراقفعأذأ>-

مف(ذجآقذ)نيئأبت>-

الرقم

لإسراءا

51،33

لا4

57

63

لا6

78

83

84

الكهف

16

مريم

92

35

43

154

61

03

الصقحة

11-1163

972

652-654

لأ-43745

"51

16-1631

83

836-837

83

936-ألا3

لالا-4345

084

506

241،2412

666،189

723

983

01-923؟2

15لا6

6201



الالة

ص!(منلخنزعتثم>-

أزسقا(ألؤترأثا>-

(يؤمءاتهغهخ>-

لأ-3!عي!عكولتضغ>-

مع!ما<)ننى>-

يل(إشربنئمعنافأزسل>-

(!شىكلاعطىلذ!ا>-

وعصهيهم(التمجافاذأ>-

لتتم<أقيتنهتميشفمؤن>-

فيها<!حألالكإن>-

المحطن(إقهفوشوكى>-

ءالهة(ف!همآكاقلو>-

موسئ<ولقذءأ!ا>-

الصلؤة<!ر)قامى>-

"الهة!هؤلابركالو>-

<-

<-

<-

<-

<-

صل<تذهلتووشهايوم

باءلحادم<فبهبردومن

للظايفب(بتتىوطهر

دحاصلا<لأئوك

متل<ضربلاسايهأيها

[لرقم

96

83

59

طه

93

6؟

7؟طم؟

66

301

118-911

لانبياء

4"

73

99

الحج

27

73

الصفحة

27!272

697

372

؟993-05

912

655-656

8؟7

1332

122ط1228

308

89-99

888

87-987"،1332

424-425

9"أ-011

"3"



لايةا

فئ<إ*ا%اصلصيتوقذالكبحدانكوشغ>-

يذ!ر<أنا!أدلمن>-

الخ!ن<خاطبهموإدا>-

لك(ذيقعلومن)-

رلب(دبهؤيعبوأماقل>-

-!ر

<-

<-

<-

<-

<-

<-

قن<علثهمنندذدانثأإن

ألمسحرينمن(نتإ!ا

ولكؤشرب<شربالا

لدفى(يخافلاإني

وسلئم<للهأطضدقل

<قمنيغ!لاقد

لوعد(اهذأمتى

1(عدوالهؤلي!وق>-

ااكر.-إ<بهفرونبكلإئا>-

أغرضوا(ألئغوسصعوا!)ذا>-

1(مقلكل!شاوما)-

ك!<شركاذعو1أوقتل>-

الرقم

الحؤمنمد

قانالفر

63

6ط68

77

الشعراء

4

315

النمل

0111-

95

17-72

القصع

8

48

95

64

651

85

638-064

365

"37

881

3؟7-5؟7

449

656-965

319

605

174-175

3101

963-064

174

"841-42



لايةا

سنؤ(الففبهمكنبث>-

الذلى(يخفعلاكؤمحذ>-

شجط<من،!ضأ!هـلؤأئصا>-

الجرز(لأذضإليأئصاء>-

الثبمن(منأخذناال!!>-

ص-*7<الظنوناباللهوتظضوذ>-

يتقونلأ(يو!!يتهم>-

موم!<واأياص)-

هـسلحوا<عته!حلوأ>-

لإ(الذ!للهآلحضد>-

اتغئب(>علم-

مف(ئينذقكممن!فل>-

اولل!<!لآأمؤلك!وما>-

إ+ا<"9!اقبحينلاغىيس!تتوكطوما>-

الركم

لعنكبوتا

موالر

لقمان

لمجدةا

لأحزابا

01

44

56

سمبا

أ-2

3

24

37

فاطر

91-22

157

الصفحة

269

1622

29-101

2201-2301

0301

340

612

601،9123-0،12ث501

683-685،359

138-014

013-131،202

402-602

479

1314



لآيةا

من<لكاأوحيالذىو)-

أئاحملنا<فتمأيهو>-

فهافبهه!وطم(لهم>-

لهم(أناظقنايؤاأولض>-

<

<-

<

<-

(-

ا!ترض!<واألسصؤت!ث

ظقكؤ<وآلله

مخسن<ذث!ئتهما!من

ألنئ(مانهءالى

ائعزق(!بهـفيسس!حن

إ؟حبن؟-ا؟<وألأب!خرلأيذىاأفرد>-

!يو<فقذوقؤاهذ)-

<لدىخلفتلما>-

لاحمك!لنهم(فبعزئك>-

ر!<مثاللأأطهضرب>-

(!فروآألذيندسيق>-

وها<!مذالميذحغ>-

الكتت(تتريل>-

الرقم

31

يس

58

71

الصافات

311

1؟7

81-أ081

ص

57

75

"82-3

الزمر

71

73

فافر

158

الصفحة

574-576

926

612

516-517

214

ل!253،925-02

303

5؟3

658

7931

728

232-233

269

006

664،919

664،919

336



لايةأ

وقابل(الذنيغاف!>-

له!نحلصيناللهدعوافآ>-

أشتجب<اذلمحورق!لمجملوقا>-

ثمودفهد-تنهم<قاؤا>-

هم<فمايستختبواذو>-

ال!تحئة(ولالحسنةولالتمتخو!)-

الشيطن(منينزغنك!اما>-

الالنسن(يشملا>-

لمسر<->!إذام!ه

أضرا(اشتئعلهلاقل>-

ثنا<أإذأ!انا>-

<ك!!ليوإيك>-

دنفع!م(ولن>-

العرفي<أتأنفذق>-

نمؤير(اسفيهابنماوفوتلا>-

(اقع!مقلكبذلهموما>-

الرقم

3

فصلت

17

43-36

36

لنزىا

23

4"

الزخرف

93

لدخانا

94

ثيةلجا1

؟2

951

الصفحة

33!333

983

447

1622

772-773

908-811

83

83

5601

82-83

416-413؟7؟4

916-017

1314

449

939



لايةا

ععريا(ئسائا)-

ألحى(الىيهد!>

ومجزكم(ذدؤذثمنيغفرل!م>-

امعروف!وقولطاعة>-

<تقذمماأدتهكلليغفرلك>-

أفمتجد(لذخدن>-

ا!ضأدب(ألتقا!>-

لرشل(أكذب!"!-

لاثنممق(آخلقاولقذ>-

(ألثمالوعناليعينعن>-

لمح!لي(منيقعأما>-

(.،01سبحالواففاعت!ظو(دإد>-

انمسبودوآلجض>-

مى!نااتا>-
3!:-%كل

ثتلندعوه(

الدقم

لأحقافا

03

31

محمد

الفتح

اتلحجوا

ق

17

1"

ياترالذا

ل!را

6

2"

061

الصفحة

56-956ثم

1؟17؟ط

أثم4

625

؟-16لح13

يم61

1325-1326

لأ33-2لأ0

903

215-211

903

63ط637

هـأ"201-92

أ؟"



لايةا

باغ!تا<تخر!ط>-

درث(أتمشرقينرب>-

<إ*3!!فالاعتها!تهكل>-

لغوا!كيهالايس!معون>-

له(الش!اوا!مي>-

**ا<لهيصفشربودثبرب->

ذا<ا*مديينغير>-

أ!منلكفسئو!ر-

لطهر<وأ،خرولاولا>-

أرفىجكئم!منثىست!فانوإ>-

ل!ذنوقي<تغض)-

->!ن!عمتخ!

أشحغفزت<-)سوا?علتهؤ

الدقم

القحر

الدحمن

17

قعةالوا

5226-

87-"6

09-19

الحديد

3

الممتحنة

11

الصف

12

الجمعة

6-7

فقونلمناا

161

الصفحة

؟993-00

211-215

1667

439

021-211

!541-42

"؟12

961،621

133-333

9011-0111

2-481"لم

166-167

509-159



<-

(-

<-

(-

<-

<-

<-

<-

لايةا

فالفقوهنلعد!<

قئمت(قؤمنمسسمتمفمنس

السمانسدفيقسء(مسس

(غوذاؤكمما

!111ابنميوء!
،شسس

كس--س-س!

كؤو(<ألذينكلدسسوإن

إ*ا!"+6للشوىنرأعة

آتسزدس(برفيأدسفلا

تن(أنظنئاوانأ

فن<لصدط؟دسوأتو

رثبن(نسموأدكر>-

ت!صردسوأقضب<>زب-

بيو!(اقمئملا>-

!يزكأتلالنسنآتحسب>-

السسقم

الطلاق

التحريم

السنلك

6117-

03

القلم1

أجالمعا

الجن

الدسزمل

"

مةالقيا

36

السنفحة

17

189

202

2801

901

752-754

3101-3201

211-215

11ط117

807،7؟؟

32-34

211-215

177

5915-6915



الاية

>عئاي!ثرك!ابها<-

جزآء!مبمنرلدلا>-

-نج؟*لم!أخقابمكمال!يئ>-

(ابر3فيهاياو!ذلا>-

<+أ*أممورتلتضآ!اذا>-

<اناسط!واأكا>-

ثنس(فيتألكذوق>-

ف(مصكضوأيكذبوتالذينبل>-

/كم؟+ا<أئوقؤدذاتألار>-

+إ(أشكألاشكلىادئكاسصسغ)-

<*صنج؟فصؤىظقلن!أ>-

؟!(كاصبمصعتطرعلئهولئمه>-
لرقم1

لانسانا

9

لنبا

32-25

4225-

يرلدما

3-أ

المطففين

لانشقاقا

البروج

لأعلىا

2-3

الغاشية

22-24

163

الصفحة

424

521-522

449

728

1131

405-505

لا62

469

455

32-34

335-336

429439



لايةا

،*إ+ا(اللدبهذا>-

(أقيةبنئهاومالئماءوأ>

<-1:ي!رالصترأح!إق>-

ا/ص!.أ*إ<لاصيةبآلنصفعا>-

سأ-<الفروتجمايها>-

لده<أفوفل>-

تينليعوذا

لفلق<ابربأعوذقل>-

!لناحط(ابرباعوذقل>

ال!قم

البلد

الشص!

الشرح

العلق

نفرولكاا

لإخلاصا

الفلق

الناس

164

الصفحة

176

233

634

043

234-924

965،!32

996908

066

066



القرانوعلومالتفممير،قواعدفهرس*

مئةهدم،نحويةلقاعدةانتصارااللهكلامتحريفيجوز-لا

.........-......000-.....الآيةتحريفمناصمهلمثلها

........البشرعقولبهايحيطأنمنعظموأكثرالقرآذأسرار-

اللهيؤتيهوفهماللهمنبحوهبةإلاإليهايرقىلاالقراذأسرار-

.....................-.............كتابهفيعجدا

عطيماصلوهو،اللهكتابفيوالتأجيرالتقديممباحث-من

000000000000000000000000000000000000023النفع

........عطفبدوذ(ألمئجوديز؟-وألزلمخع>:قولهفيالحكمة-

منيذكرهبحاوتحذيرهمالحخاطبينبتهديدالقرآنعادة-جرت

...................00000000الحذرتقتضيالتيصفاته

كلامأنهيشهدماوالعلوموالأسرا!الحكممناللهكلام-في

00000000000000000000013مخلوقعنيصدرلاوأنه،الله

................اللهلكلامالمحرفينفهممنالضحوزينبغي-

وتكوذ،اللهكتابمنفوائدعلىثطلعكالعربيةنكات-بعض!

..................................تدبرهإلىمرقاة

.0000000000000000منهوالمرادالقراد،في"السحاء"لفط-

.0000000000000000002ايةتفسيرفيبعفالمتسننة-خطأ

...........وعجائبهالقرآناسرارفيعجيئاباباالمؤلففتح-

.ـ00000000000000000006القراذفيالرياحذكرفيقاعدة-

الباطلسبلو)جحعالنور(وإفرادالظلحات)جمعفي-ضوابط

00000000000080(اليصينوإفرادالشحائلو)جمع(الحقوإفىاد

165

لأ9

83

83

601،

115

128

942،

168

؟17

602-

302-

402

-لأ"2

211-



ومجحوعامفرداالقرانفيوالصغربالمشرقمجيءفيضابط-

أ-...............+...................ومحنى

................االقرانعظحةعلىيطلحكتقدمماتأمل-

نمادلهيمخحهفهمهووإنماأحد،كلىيد!كهلاالأسرار-بعضرع

؟0000000000000000002!.................يشاء

.....................()الكافرونسورةخصائصم!ت-

بهإلانجاةلاالذيالتوححدنوعيعلىالإخلاصسورتي-إشتحال

ألدهمنلعددعتتربعل>تعالىقولهمنالإسلامقواعدمنعشر-

......................(...الذنبغافرأ/ص!لطيصآالعزفي

كثرةمع،بالبالتخطرلمالآياتمنومعا!فعلوم-استنباط

...............................!وسياعهاتهاقراء

.............الناسمنكثبرعلىخفيالتفسبرمك-موضع

عل!ها8والكلام،القرانفي)أم(فبهاوردتالتيالصواضعجحع-

غيرعنالاكتفاءبابمنوهى،القرانفىعجحبةبديعةطريقة-

0000000000000000مثلتهو،عليهلد،لتهالأهمبذكرالاهم

......عليها)الواو(لدلالةألقرآنفيالجواباتمنكئبر-حذف

.....لجة(أحمل!ماحدمالآقفت>ةقولهفيبديعمععى-

قبله،بحاارتباطهلشدةالكلامبديعمنالعطفتركيكون-قد

..؟...-.........................القرانمنومئاله

لأ.....القرانفي)كعا(لفظفيهاوردالتيالاياتعلىالكلام-

ليرعغيرهأذيعنيلاالاساليبأحدإلىالقرآنيالتعبير-عدول

....................ميزةالاستعحاللهذالكن،بفصيح

..........(لحمتىو!وعدأدثه>:فيعامرابرعقراءةتخريج-

ذلكووجه،القرانفيمنكزاالصواطذكرفي!اجاءالخيالحواضع-

...........الفتحسورةفيالعطايامنلرسولهاللهجحعهما-

166

2-215

0211

،6؟2

0242

0243

0338

0338

0341

ب!3-96

3-361

0361

0364

0365

3-372

367

؟37

12؟

؟1؟



0000000000000000035،302!.......تعالىلله!"التسيحايات-

والرححةالاحسانأفعالأن:القرانفيالححهودة-الطريقة

فاذا،...إليهمشوبةفاعلهافئذكر--سبحانهاللهإلىئضاف

وبنى،الفاحلحذفوالعقوبةوالجزاءالعدلأفعالإلىجاء

723-042.725-00000000421-....و!ثال!...للحفعولمعهاالفعلى

بشها،والفرو!،القرانفي)الهداية(ذكرفيهاالى-الحواضع

.445!2333؟-!0032!..............الدقيقةالحباحثمنوهي

0000000000000423العلماءأفهامعنتدقالاياتبعضبينالفروق-

52؟000000000ذلكوحكمة،الجمعبضميرجاءتالقرانأدعيةاكئر-

52،-53؟000000المطابقبالحدلاوالخنويعبال!ثيلالتفسيرعلى!ثال-

الايجابأو،والنهيالامرلجفطيحرماوالقرانيوجبماكثر-

000000000000000000000945-...........والتحريموالكتابة

00000000000000000463الظاهرباللفظالخبريالحكمتعليقفائدة-

05ط0705ومعانيها؟القرانفي()السمعذكرفيهاوردالتىالاياتذكر-

00522)الث!كر(ولاجهـ)الكفر،الاستعحالفيولاالقرانفيئعهدلم-

مجحوعغيرو)السمع(،مجحوعالعرآنفيوردحيعما-)البصر(

2؟00000000000000000000000000000000003الكلاماجودفي

ولا،عادتهمنذلككلم،القرانلالفاظ!العبيتحريشدة-

0000000000000553.685-...............لحكحةإلايتركها

فيومشتقطاته)السلام(فحهاوردالتيالآيات-

6هط96162.663،657-61.0-000000000000000001612القرآن

ا!بمقلكفسنص%يا!اليمينا!بمق؟نإن>وأضآ!!د

فيهاشفىمنالحؤلفيرلم19[،09-سأ-ا(]الواقعة/4لحمين

062-000000000621ء.........فسرهائم4الممنىحقجقةوك!ف

000000621-.........-........التفسيركتبعهخلت-معنى

167



"62متجددةفائدةلهاالقرآنفىلفظةكلبلرائد،حرفالقرانفيلجس-

6؟0000000001رحلةتساويأدنا!االاياتمنالفوائدبعضاستخراج-

645-6؟0000000000006نفسهعلىااللهإيجابفيهاو!دالتيالايالت-

0000652!...............-.......الواحدةكالقصةالسورة-

0000000000000000658-....000،5القرانأدمرارمنعطيمسر-

0000009616-.....القرانعامةفيبالرحيمالغفورالحماقترانحكمة-

067القيمالدينبهذاامتنانهلممياقفيإلا)المنة(لفظالقرأنفييذكرلم-

ول0686-1مثلتهاوالقرآذ،فيفقطتعالىاللهعلى)تبا!ك،صيغةاطردت-

و"رب"،ب"اللهم"تعالىالدهدعاءاستفتاحفيالقران-طريقة

296-00000000000000000396!........،.......ذلكوسر

0000000000396ب)الرب(مصدراإلايجيءيكادلاالقرآذفىالدعاء-

00000000000000396الحسخىبالأسحاءيصذرويخرهالمرآنفيالثناء-

000396-..ذلكوسر،واحدةمرةإ،!بخا،)اللهمالقرانفييجيءلم-

بينوالجمعالتفسير،فيالتنوعاختلافأمثلة-من

لا5لا-254،لا73-21".....!............000000000001لأقوالا

،و،سلفلهيكونلاانةالتفاسيربعضتضعيفالمباب-م!

لا000000010000000000000000000000000000031اللغةتساعده

"؟7.........................!مهحلةلقطةفيهلجسالقرآن-

3"لأ0000000000000بشريدركهاأنمنوأعظمأجلالدهكلامأمرأر-

.8ولط0لا...........ومثاله،كثيرالقرآنفياللفظي!بنالحقابلة-

0000908-..المعوذلينتفسيرنحطعلىالقرآذيفسراأنالمؤلفيرجوا-

000000000000812مس!قلبحؤلفالكرسيايةسحفردأنهالحؤلفذكر-

قبيلىمنهىفصاعدا،معنبينعلىالدالةالقراذالفاظ-اكثر

جصيعا،للامرينالمتضحنةالواحدةحقيقتهفياللفظاستعحال

ول836!0000000000000000003المجا!ولاالسنتركقبيلمنولجس
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ولايضرمالااللهدونمنعبدمنعلىتنكرالتيالايات-جحع

00000000000835-836

..........................ينمع

835-000000000842!هوالعراد)الدعاء(فيهاذكرالتيالاياتجحع-

8؟00001الاءودعاءالسؤالدعاءهوالقرانفيالحطردالمعهودالدعاء-

0853!.........................وحكحتهالقراناسرارمن-

النحويالاحتمالبحجردويفمثراللهكلاميحملأنيجوزلا-

معنىلهالكلامبهويكون،الكللامتركيبيحتملهالذيالإعرابي

0000000000000000000000000000000000000876وامثلته،ما

بغيرها،تفسيرهيناسجهلامعهودةومعافيخاصعرف-للقراذ

0000000000000000877معانيهفكذلكالالفاظملوكالفاظهأذفكحا

77"0000000000000التفسجرأصولعلىالكلامفيكتابلهالحؤلف-

0000000881+...لهتجعالكونهالاخرعنالمذكورينبأحدالاستغناء-

882-0000883العظيمالكتابأسرارمنبديعاسزايتضحنبديعمسلك-

00000000000509!...................إعرابهااثحلالات-

1301-3401..............أححدالامامعنآياتتفسيرفه-جزء

أ-000000000000001601701وتفسرهالقرانسماععندأحمدبكاء-

9111-00000000112الاسرارمنعليهشتحلت1ماوبعضلصا،-.؟ا<>-

000112-...............القرانفيبالسينالظاءاقترانفيتأمل-

السورةوان،مفردةحروفعلىاشتحلتالـتيالسورفيتأصل-

112"112-أ...................الحرفذلكعلىكلحاتهامبعجه

0001175!...............واجبةاللهمنعسى.المفسرينقول-

9123-01241-...اللهكتابمنمواضعفيالشرطعلىالتعليقوقوع-

131؟.................ودلالتهاالفرانفيالا!الضربفوائد-

0000000000000000001315المحسوسالواقععناللهإخبا!فوائد-

8؟1لأ..........وتأخيزاتقديماالقرآنألفاظعلىع!النبيصحافظة-

916



..........!..واحدموضعإلاصلاةالقرانفيتسبجح-كل

،الفاسدةالشبهوإبطالالصحيحهالحججعلىالقران-اشخمال

يحححفيماعلى،والمخوالمعارضة،النقفوالفرقوذكر

....!..،.................إ...ذلكوأمثلة،ويكفي

....................القرأنفيالمناظراتعلىأمثلة.

.........................والمافقيناالحؤمنيندين-

......!...................ا..!...خ!ى-مناظرة

.....................+.....والكفارالمؤمخيذبين-

................................اخ!ىمناظرة-

........001000000000000000001الملائكةمن-ماظرة

.............-..........أدمشأذفيإبليسمنساظرة-

...............!.........اليهودوينالرسولين-

إدليلالاسدلال:مننوعينالقرأنفييخكررما-كثيؤا

.......وأمحلحه"،والحكمةالعنايةو"دليلوالإنشاء("الاخرأع

000000074!قجزءبأيسريؤتىأنوتحدياالقرآذ،إعجاز-

00000000000084القراذإعجازبيانفيالمخكلمينتقصير-

.................القرأنفىإلالامثاصربعنالحكية-

......................القرأنفيادمقصةتكريرسر-

فيظهرتابركتهاصورةأفيفي=القراذبراهي!مواد-شأن

......!.................-ا....والبيانالصحةكاية

الطويلةالحتكلحينوحجج،القرآنفيالدهحججبين-الحوأزنة

...............-.........ا؟.......-..العردضه

.........ونحوهاألخئرلح(>فاستقواقولهتحتبديعسز-

الحكممنفيهوما4العزيرالكتاباسرا!تأ!لإلى-الدعوة

.......!........الكريمالرسولبصدقالشاهدة،البالغة

017

0!1.لح

أهلح".

0154

1541

1542

!1لح9

1551

يه1لح

1!67

يه154

أ!134

154أط

0155

1!06

1!66

9157

1588

09158



والله،فهمهفىالذهنوكدالقرانمنالاستنباطفيالاجتهاد-

003016!........!.......005-.....كلامهمنرادبحاعلم

003016الحكانهذاغيرفيبهاتظفرلا،اللهكتابفهمفيبديعةنكت-

0000000000000009016+....نوعانبهائراداللهكتابفيالحجة-

16هأط0000000000655جذام!موهو،القرآنفيأبل!استعمالات-

*!حث!
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عليها)1(حكما!،المؤلفشرحهاالتيالأحاديثفهرس!كلبم

...............بهاللهب!ابما-اب!ؤوا

...........فيهاللهيفمكوجها-أبعحك

.........؟عبادهعلىاللهحقماات!ري-

....................إنيهاجطيبيب-

....0000000000000يحفظكاللهاحفظ-

يدهذاتفيوأرعاهصغرهفيولدعلىأحخاه-

......الذنوبلضرهلمالعبدأدلهأحبإذا-

..................رمضاذدخلإذا-

وعليكم:فقولواالكتابأهلعليكمسلماإذا-

..........شحتمافاصنعسخحلم-!!ا

..عمر(أابنالسجودالحريضيستطعلمإذا-

............"..تحضمضتلوادايب-

........-....دينعليهكانلوارأيت-

................انفسكمعلىاربعوا-

..............."وأميأبيفدأك"ارم-

.............هذاممشايبحقاسالك-

..نفسكبهسميتلكهواسمبكل-اسالك

.......للأجراعظمفإنهبالفجر،أسفروا-

-....-....وهمامحارثالأسماءأصدق-

)حإ،.بعلامةصدرناهاعليهاحكمالتيالأحاديث1(لي
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0000122123-

000000000112

000000000644

000000000271

765-،766775

0000-223224

يم00000000052

0000552553-

0000665-668

0000182-183

001155-1136

000000001537

،0844

1537

9؟8

1174

4؟6

000000392

54،11456-



.......+......-..سخطكمنبرضاكاعوذ-

...................دلهالححدالدعاءأفضل-

.............البصريطصصاذفإنهحااقتلوهما،-

................عثراتهـماله!ئاتذوياقيلوأ-

.............0الاسذهبجبشتذهبوذألا-

.......-...يعلحوذلافإنهـملقومياغفراللهم-

.........-...السلامومنكالسلامأنثاللهم-

................العفوتحبعفوإنكاللهم-

......اعلموأنابكأشركانأبكأعوذإنياللهم-

!..-.....والحغرمالمأثممنبكاعوذإنياللهم-

..........والحزنالهتمم!بكأعوذإنياللهم-

...........كثيراظلحانفسيظلحتإني-اللهم

والشهادةالغيبعالموالارضالسمواتفاطراللهم-

..+..-.............بيتياهلهؤلاءاللهم-

...................اتراهكانكاللهتعبدأن-

+..........0فاستغفريبذنبألمحتكختإن-

...............!.اسماوتسعينتسعةللهإن-

...........عتدهموضوعفهوكتاباكمباللهإن-

واحدةمشكاةم!يخرجموسىبهجاءوالديهذاإن-

..........؟....الحسنشطرأوتييوسفإن-

.....................علاتأولاداي!نبياء-

..ء......الحىوقولكالحقووعدكالح!انت-

......000000000000.أبكارحمرححتيأنت-

........عاس()اب!وبركاته:إلىالسلامانتهى-؟

.-............00000100001أكلهاحرمإنما-
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075

لا!00000023..

...-00000773

6"0000000002

00000615

771-7لا0

ألا00007134-

615

073

"00000061".

97-08،6331

00000000492

00000000336

لا00000005

16611671

0116

411

000000000676

.....-0.03؟6

000000001535



...-................للهالسيدانما!-

..........وراءوراءمنخليلاكنتإنما-

......-.للذئباولأيخكأولكهى-إنما

..(الكافرونسو!ة:)ايالشركمنبراءةإنها-

ليحلتلحاحجريفيربجبئيتكنلملوإنها-

.00000!.........0شئتبماالدمأنهر-

..-.........!!.....لأسنأنسىإني-

......طهرعلىإلااللهأذكرأنكرهتإني-

............،...؟ثوبينيجدكلكمأو-

...00000000-.+.....هم؟مخرجيأو-

..............الذنوبومحقراتإياكم-

........درهمهمنديعارهمنرجلتصذق-

.........اللهذاتفيكلهنكذباتثلاث-

........-.إليهاعجبهالدعاءمنبجيرثم-

....000وطهورامسجذاالأرضلي-جعلب

.................المؤمنسجنالدنيا-

.0000005+.....يسرق!جلاعيسىراى-

....،عباس)ابنأدتهأسماءمناسمرمضاذكافي

........الصلاةمواقيتفيجبريل-حطيث

......."الصحف"طويتةالجحعة-حطيث

الولد.فيينالحرلينسلبحانحكومة-حديث

................الحاجةخطبةحديث-

..........للشجطاذع!!البيخقحديث-

..................اليدينذيحديث-

رقيةعلىوالكلام،نفسهجم!م!البيرقية-حديث
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0000000553

0000342
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......00000البتةتهامرطلقأنه!كانةحديث-

التقوىعلىاسالذيالمسجدعنالسؤالحديث-

..جهنموعذابالقبرعذابمنالاسخعاذةحديث-

الخاسليدخلهالجنةبابع!أالنبياستفتاح-حديث

.........،........ع!الخبيسحرحديث-

........-......غ!الخجيصدرشقحديث-

ولادعدخاصرتهفيآدملابنالشيطاذطغن-حديث

..............-..زمعةوليدةقصةحديث-

.....ء000000الصدقةعاملااللتججةأبنحديث-

................المبتيومالتربةالده-خلق

........-....استطعتطإنالأرضعلىصل-

............+............معنا""صل-

.....+...-..)عحر(وكذاكذافيرجلصلى-"

................أصليرأيخحونيكحاصلوأ-

.........صالحعدكلأصاببذلكقلتم-!شإذا

..........مواشيكمواحبسواصبجانكم-فاكفخوا

......+......الفجرطلعحينالصيح-شصلى

........خيرهوالذيولأتيميخهعن-فليحفر

.........حسنه1لابحامحامدهمنعلي-فيفتح

...............-..فسجدالنجمسههـرةقرأ-

............عبديوبي!بجعيالصلاةقسمت-

............ثعلتةبنتخولة4الصجادلةقصة-

..به()مرخاالإلمراءليلةاصك!ه!!للخجيالحلائكةقول-

..................0001سجدكمإلىقوموا-

.............الخلاءإدخلإذا!ب!!الخجيكاذ-

لا61

0000000713

0000000665

لا،"لملا3..لأ

6!00000.31

1!3"......

070000001534

لم91

أ"00000066

181-000"أ

2!5

1!3"......

س!لا2

342

2؟4

92لم

905

000000024

.....116!

11لا11-6!لا

000001156



00000000،00000000000805الممةإلىبالستينالفجرفييقرأ-كان

لا0000000000000000،93623رعيتهعنمسحولوكالكمراع-كلكلم

00000000000000000000000000000000000936سيروىكلكم-

000000000000000000000000255للصدايق،أ!الهأانتكحا-

!93-؟93.........-.............وجههس!حاتلأحرقت-

1،3141لالا....................+......هحااكناممطترا،لا-

00000000000،063066الموتىتحيةفإنها..السرمعليك:تقللا-

000000000000000000000،0000116اللهعلىالسلام:تقولوالا-

1421-021؟00000،000000عصبولابإهالبال!يتةمنتنتفعوالا-

لا0000000000000000000000000000062اثتينفيإلاحسد-لا

؟..................................لنصرال!شفعةلا-

؟1؟ه.............العصربعدصلاةلا-

00000000000000000000805الكتاببفاتحةيقرألملحنصلاةلا-

00000000000000،0،00000176)عمر،لإثيمتجانفنامانقضيلا،+؟

17لا...................بكلر،)ابواسدإلىيعحدلا،اللهلاها-

؟77...............ذلكعلىدمتماظهيرالدهمنمعكيزاللا-

00365)عحر(لهاعحم!اللهرسولححتحنهاعجبهاالحيهذهيغرنكلا-

0000000987!..+..........بخحا!إلاحائفكة3صااللهيقبللا-

001384!................بذنبالخوحيدأهلمناحديكفرلاحد

1168-00000001167العيامةيومشهداءولاسفعاءاللعانونيكونلا-

؟72.......................يديكفيوالخيروسعديك-ليحك

4؟0000000،00000000000000006بيدهكتبالخلقاللهقضى-لحا

00000،000000000000000000000000634يسريراعسرديلبلن-

11لا5-11لا000000000004!..........لهلاستغفرتأتان!لو-

11لا00.000000.00000000001[ستدبرتماامريمناستقبلتأ-

لاهـ

17لا



1لاأ1-11لا00.000000000!....أقتلهلمقتلهقبلهذاسمدثلو-

0000199+.000000000.5بكمادلهلذهببكماللهلذهبتذنبوالملو-

00000000000000489-..........-...00.01ظلمالواجدليئ-

...........ا.بالصرعةالشديد-لي!س

........000000الطوافبهذاالصسكينليس-

..............لأمتهلبسإذالنبيينبغي-ما

.......+......واحدمعىفيياكل-الحؤمن

.....!............%...ألاولاعدكلطمن-

ارضينسبعمنطوكهالأرضمنشبرااقتطعمن-

.!.........00ماشيةكلبإلاكلباافتنى-من

....بهيقرلاانعلىقادروهويالخراجاقر-من

.......!ذراعامنهتقربتشبرامنيتقربمن-

..............مسالتيعنذكريشغلهمن-

000100000000000000002دمضانصاممن-

.............-جحاعةفيالعشاءصلى-من

............قيراطفلهجنازةعلىصلىمن-

..............فكانحابالديشير،لعبمن-

..05الرومعظيمهرقلإلىالله!سولمححدمن-

.+..............الهمضلفلااللهيهد!من-

..........-...مضالتيسحعامرءاادده-نضر

)عمر(يعصهلماللهيخفلملوصهيبالعجد!نعم

...ق!ضهقبلالطعامبيععنجم!م!أاللهرسولنهى-

-..............العربانعن!النبي-دهى

+...........-لاحقولىبكماللهشاءإنوإنا-

.000000000000000قيامارجالخلفهوصلى-

لأ81

لا03

لا031

11لا11-3لا000002

000001533-1534

9191

0"...1414-1415

000000000000687

55-،553-555556

6601

000000000006601

1157

000000000000655

448

........+001638

29-69،89،001

000000000001245

1443

-00000000084"5

324



...................يحمد!لموالاخراللهحمدهذا-

.....................أمتيذكو!علىحرامهذاذ-

.............وعمر(بكرأبي)فيوالصرالسمعهداذ-

.....ـ......،!........ميحتهالحلماؤهالطهوكهو-

.......................هديةولناصدقةعليهاهو-

..-................رجلاالحلكلىيتحثل-وأحيانا

000000000068-...........المحمودالحقاموالعثه-

...........عليهأححلكمماعنديوما،أحملكملاوالله-

.......-......بدرأهلعلىاطلعاللهلعليدريكوما-

.................هذاشرمربالتهاسخعبذيعائثةيا-

...............نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادييا-

................!.........ملائكةفجكميخعاقبون-

***

917

87"

6؟-

،56

1-8

لأ8

12

6؟

58

14

72

؟6

21



العقديةلمسانل1فهرس+!!

ومتعلقاتهماوالإيحاذالتوجد!؟

433-،0000000000000052ومعناهااللهإلااإلهاالاسهادةمضمون-

عماالالهيةونفيالتوجد،إثباتولضحنها!اللهإلاإله-،دالا

259-0000000.0000000269ذلكفيكلصةعظمهيبل،اللهسوى

00000000000000000158-.................الخوحيدمعنى-

00000000،785782".....................الإلهيةمعنى-

أ"0000000000.0000000000000000000،9777الربوبيةمععى-

0000000000000،00000000000000000000006الإسلام-تعريص

453-432......................المسخقيمالصراطتعريف-

توحيدوهصا:بهحا،إلاللعبدنجاةلاالذيالتوحيد،-نوعا

244-32؟0000000000000والإرادةالمصدوتوحيدوألاعتقاد،العلم

بأصخافالاستد،لوهو:،الايمانابوابمنعطيم-باب

00001915!والنبواتوالمعادوالخوحيد،الصانعإثباتعلىالمخلوقات

والراتع،..باللهوالاصانالتوحيدوهوواحد،الأنبجاء-دين

0000000000000000000000000000000000001161تخخلفقد

احدمناللهيقبللاالذيالأنبجاءجحيحدينوالحوحيدالحنيفية-

"0000000000015!.............................سواه

00009116لنجاسخهالا،الحقبرةفيالصلاةعنبالنهيالتوحيد،صيانة-

9157-"137.-نفسهفيمستحيلمربوبولامخلوقغيرالشيء-كون

0000000856غيرهإلىوالدعوةبالدهالشرك:هوالأرضفيفسادأعظم-

تجماإضاوغيره،لمج!%اللهلرسولتكونإنماوالاتبماع-الطاعة
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..........................الرسولبطاعةأمرإذاطاعته

وطاعةوعبادتهاللهتوحميدفسببه،الأرضفيصلاع-كل

..-.......................ا.بالعكسوالعكس،رسوله

+..المسخقيمالصراطبسلوكإلاوالسعادةالاكبرالفو!إلىسبيللا-

وحكحتهالربعلمكمالعلىالأدلةاكبرمنالشريعة-محاسن

00000000067!................بع!ادهورحمخه

خاصرفهمإلىيحتاجوهوللولد،تعالىاللهعلمعموممنافاةتقرير-

.........الالهوالدةمريموانإلهعجحىأنالنصارىتصريح-

ببعضآمنو،ببعضهوكفرببعضهفامن،الحقفركتى-من

لم-ببتضوكفرالأنبياءببعضآمنأو،ببتضوكفرالكتاب

،1368......-.؟...................!.إيحانهيخفعه

............كانمنومعكاذ،اينبهالايحان-الحق-حكم

فيعذرلاوانه،والعقولالفطرفيمسخقرأمربالده-الإيحان

.......................البتةالكفر

توحيدعلىالربوبيةبخوحيدالاستدلالالقرآنطريقة-

-315،،000000078!.+...0000000!........الالوهة

عنوأبعده،وأقربهطريقبأبلغوالرسالةالنبوة-تقرير

4251،1-1!00000000000000000000.0000014المعارض

..!............!.هووما،للغلوأحصدتفسير-

....-.....................حفامؤمنأنا:قول-حكم

)أنا.قولوبينبيخهافرقهناكوهل(،مؤمن)أنا:قولحكم-

-00000000000000000000000000000000001301ولي(

أهلمنأحديكفر"لا:حديثوان،الصلاةتارك-!ر

.....................لهأصللاموضوع"بذنبالتوحيد

مححداأنش!د":قوله-عندللمؤذنقالمنيكفر-هل
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؟138.............................كدبت؟-:أاللهرسول

0000000000000000001381وحكمه!وعلي!مححدتيعثرمنقول-

0001327-................مؤمنغمراومومنهوصلالفاسق-

1326-00000000001324المطلقوالايمانالايمانمطلقدينالفرق-

0000000000000000000000001172الكفركلمةقولعلى-الإكواه

فيهيقولوأانالاشرفبنكعبقتلقصةفيالصحابة-اسحئذان

1172-000000000000001171ذلكعنوالجواب،الايمانينافيما

لنيةقوامولا،الإخلاصنيةمنجزءوالتعبدالتقرب-نية

911؟0-......-..............التبدبخيةإلاللععجودالإخلاص

0005000000000000000000000009114-العملقبولشروطمن-

إلى:العبوديةبابفيالشاسانقسام-

قلوبهم.عبوديةففسدت،الجوارحعبوديةإلىلهمالتفاتلاقمم-1

عبوديةففسدت،قلوبهمعبوديةإلىلهمالتفاتلا2-قسم

711؟000000000000000.0000000-.............جوارحهم

0000000000000000000000000000000001147العبوديةحقيقة-

عبودية،قلبهفعلى،وظاهرةباطنة:عموديتانالعبدعلى-دله

0001146-.....................عبوديةوجوارحهلسانهوعلى

00000000114-.رح1الجوأحكاممعرفةمناهمالقلوباحكاممعرفة-

0000000001148وادومواكرالجوارحعبوديةمناعظمالقلبعبودية-

الجوا!ح،واعحالالقلوبباعحالارتباطهاوشدة6النيةاصحية-

0114،1141-00000009113-........وفساداصحهبفحهاوتأثيرها

0000114العملبضفسالمتعلقةوالنيةبالمعبودالحتعلقهالنيةلينالتفريق-

0000000000000114،!...00000لبتةفيهاللألفاظمدخللا-النية

لاالذيوالنوموالشربكالاكلكانالنحةعنالعملعريإذا-

0000000000000000001141-.............بوجهعبادةيكون
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فيالناسوانقام،للتوكلمنافاتهوعدم،الأسباب-استعحال

0126-......................قسامأربعةإلىذلك

تضربفهل4مالالد6أردلم:وقال،الش!ادتينالكافرذكرإذا-

..................-................ا.؟عنقه

يرجعفكيف،بالش!ادتينإتيانهمعالأسياء،منبشيءكفومن-

000000000000000000000000000000123الإسلامإلى

يحتاجهماكلإلى!ح!النجيرسالةبعصومالإيحاذ-وجوب

ألمتة،سواهإلىحاجةلاوآنه،وأعحالهمعلومهمفيا!!باد

...............بهجاءماعنهيبلغنامنإلىالحاجةوإنحا

بالحق،جاءوانه،العربإلى!لمجيهالخبيبعثةأقرإذاالجهودي-

...........،.................بإسلامهئحكمفهل

..........-...............:..الزكاةمانعيحكم-

بعضمنوقعماوتخريج!الخحر،شرباستحلمن-حكم

وعملوأءانواائذجمتعلىلتس>.تعالىأقولهمخآولي!،الصحابة

00000000010-"!....0..0000-..(...نجاحالضخلخت

000000000000000والمحسنينالاحسانمرتبةعلىالكلام-

....05عجادةدعاءكانلالهتهمالصئركندعاءانعلىالأدلة-

فيكثيرهذأوتقريروالضر،للنفعمالكايكونأنلابدالصعجود-

.............................القرآن

.مستلزمعبادةدعاءفكل،متلارمانالصسآلةودعاءالعبادةدعاء-

.......العتادةلدعاءمتضمنمسألةاءدعاوكل،المسألةلدعاء

!..عليهماوالكلام،المسألةودعاء،العبادةدعاء:الدعاءنوعا-

دخوليستحيلالرسلدعوةعليهاتفقبالتيالتوحيد-أحكام

...!...0000000!.ا.+......000000001.فيهاالنسخ

له،ومقارذبينهما،وماوالا!ضالسماواتلخلقسابقالحق-

1"4

1128-أ

112أ-لح

002901

01لأ6

1101

1-1101

86-862

ول00038

836-3؟

ول36

835

238...



وشاهدةوللحقبالحقخلقت)انهااو،ذلكوشرح،لهوكاية

5915-0000000000000000000000000000000000915أحى(با

00000000000000000407الحستعجذبقلبيقومو!ا،الاستعاذة-معخى

فهه!،جنبيهبيناقينفسهمنالحؤمنإلىأحبجمف-النجي

9"00000000000000000006+.......-كاثئاكانوإذحماحاضر

بعدهافحا"07-"67-967،......بحخلوقئسخعاذولائسخغاثلا-

مرتبتان:لهتعالىالرب-دعاح

.وعبادةثناءدعاء-أ

2"..............................ومسالهطلبدعاء-2

00264خالقةغيرمخلوقةآل!ةعبادةالكفارعلىإنكادهفىالفرانطريقة-

علىالدالةالبراهينواظهرالشواهدأكجرصنالإسلام-محاسن

0000000000000000000000000000000067-...خ!مححدنبوة

لحابتصديقه،طريقبأجلىونبولهع!النبيصددطإثباتشي-

571-0000،0000000000000000575بهوبشارتها،الكتبصنقبله

ادلههدايةيعضتأمللحنوايسرهطريقبأخصرالنوةإثبات-

000000000000000000000000000000000446العالمفيالحجثوثة

إرادتهعدممنو،الحقمعرفةعدم:منيكونالكفر-ضشأ

00000000000000000000000000044منهحايتركبأو4به!العمل

ولمبها،موصوفااللهعبادةعلىثابئايكنلم،اللهغيرعبدمن-

000000000000000000000،000241مخهملوقوعهالفعلعخهمينخف

000241عبادتهعلىوالحصتقيموعابده،عبدالله:بوصفالحقيقهومن-

923-"23......)الكافروذ(سو!ةمنواسخنجاطهاسكطي!،النبيصحة-

3؟..........واللساذبالقلبالذكرباقترانإلاالإيمانعمديقبللأ-

245-00000442ونالكافىسورةمنواستنجاطها،الكافرينمنالرأءة-

000000000912نوعانوعدمهاالإجابةإلىبال!سمةبالرسالةالمخاطون-

1"5



والصفاتالاسماءفيقواعد*

علىمبعـا،والصفاتللأسماءشرحايعلقاذالمؤلف-يرجو

..............................-االعواعدهذه

..)وذكرها،اقسامخح!ةالربعلىخبزااوصفةيجريما-

بصفةتخخصلاعديدةاوصافجملةعلىتدلالاسحاء-بعضى

يذكرهلمالقسموهذاالصحد،،العظيمالمجيد،1:نحو،معيخة

0000000000000000000000000000،281الخاسأكر

مناسحايكوذاذ-بهيسالالذي)الاسم(مراعاةالداعيعلى-

-0000281،928،615..000000000000الدعاءلغرض

لاذثبوتا،تتضحناذلابد،الححضالتخزيهوصفات-أسحاء

00،028+...............فبهكمالالاالمحضالعدم

..000000000ا!رأنهاوفائدة،مقخرنةوقعتاالتنالدهأسماء-

وهذاثبوتا،لتضحنهابالسلوب،--تعالىاللهعن-الإخبار

.........................السلوبجحيعفي!طرد

فييدخلمحاأوسع--تعالىعنهالإخباربابفييدخل-ما

..!............والموجودكالشيء،وصفائهاسحائهباب

والفاعل،كالحريدونقع،كمالإلىمنقسمةالصفةكانتإذا-

...]لكمالمنهاعليهيطلقبل،أمححائهفيبمطلق!اتدخللم

............الإطلاقعند)الصانع(باللهسحىمنغلط-

منهلهيحثتقأذالحقيدبالفعل-تعالى-عنهالاخبارمنيلزملا-

...............والحاكر؟!والفاتنكالحضل،مطلقاسم

العلحية،ينافيلابهاوالوصفواوصاف،اعلامادله-أسحاء

..........!..........-....العبادأوصافبخلاف

والصفةالذاتعلىدلالة:دلالاتاللهأسماءمناسم-لكل

الصفةعلىودلالةبالتضحن،أحدهماعلىودلالة،بالحطابقة
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5"00000000000000000000002!...........باللزومالأخرى

اعتبارانةلهااللهأسحاء-

صترادفة.فخكون،الذاتحيثم!-

0000000000000000000000285متباينةفتكون،الصفاتحيثمن-

وفي،توقيفيوالصفاتالاسماءبابفياللهعلىيطلق-ما

فيالخطابفصلوهذا،كذلكيكونانيجبلاالاخبارباب

286-00000000000000285-....................المسألة

إذا،والفعلالحصدرعنهيشتقالأجاز،اطلقإذاالاسمان-

00000000286"............................معتعدياكان

فعاله،عنكحالهوالمخلوق،كمالهعنفعالهتعالى-الرب

6"000002-بهاللائقالكمالفكملفعلوالمخلوق،ففعلكخلفالخالى

ودللبعدد،ئحذولا،حصرتح!تدخل،الحسنىالأسماء-

492-00000000000000000.000000000000000000392ذلك

،معلومبكلللعلمصل-بهاوالعلمالحسخىايلاسحاءإحصاء-

287-6"000000002-..............-........ذلكوشرح

00000000000000000000288ثلاثةتعالىاللهأسماءإحصاءتب-مر

شرلامحعضةخيراتكلهاوأفعاله،حسنىكلهاالله-اسماء

فإنماوصفا،ولافعلاإلهيضافولا،إليهليسفالشرفيها،

724725-721.-7"أ288،-000.000.0287مفعولاتهقييدخل

وهو،اقدامفيهوزلتالمتكللمحن،منكحيرعلىخفي-موضع

0000000000000000000000288!....لحفعولوالفعلبينالفرق

فلابها،إلايسملولا؟وصفاتهبأسمائهإلااللهعلىجمشىلا-

928-"2.................ا!..شيء.ياأوموجوديا.يقالط

الفلاسفةقولمنصلهاو"،اللهبأسماء"يتخلقعبارة-نقد

000928ذلكقيالأخرىالمقالاتوانظر،الطاقةقد!علىبالالهبالتشبه
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جهةمنالعباد،وعلىاللهعلىتطلقاليالاسماءفي-أخخلف

000000000092وسرحهفيهما،حقيقةانهاوالصوابوالمجاز،الحقيقه

ثلاثةلهاعادهوعلىاللهعلىتطلقالتيوالصفة-الاسم

وباعتاكإضافتيا،عنالخظربقطعهيحيثمن!اعتارات

292517،-000000592-.....ذلكوشرح،1للعبطأوللربإضافخها

عظيمةقاعدة؟

لفظجانامراذامور،أربعةلزمهابموصوفيقامتمتىالصفة-

قاعدةوهذه(،وسلبي)ئبوتىيان!عنووامراذوسحلجي(،!ثبوتى

392-0.0000000000000000000000000292-"..+...عظيحة

،بغيرهومقترنامفردا--تعالىأدلهعلىيطلقماألاسماءمن-

يطلقمالاومخها؟والحكيموالعزيزوالبصيروالسميعكالقدير

592-00000000000492والضاركالحانع،بمقابلهممرونابل،بحفرده

يعتضيومالاونقعك،،كحالاصفات:انواعئلاثة-الصظت

والرب،باعتباريغونقصاكمالايكوذمارابعوقسمأحدهحا،

692-392!.............-..!الباقيعنمخزه،بالأولموصوف

احسنهياسماؤهوكذلك،محضكحالكلهاالله-صفات

0592مقامهايخرهايقومولا!خهااحسنالأسصاءفيفليسكلها،الأسصاء

واتصه،واكملهاسماحسنكمالصفةكلمن--تعالى-لله

000000000000692وا!ئلتهونقع،وعيبشائبةكلعنوأنزههبعدهو

!الصفاتالأسماءقاعدةك!

ماتتجاوزلاكحا،غيرهإلىنفسهبهاللهسحىعماتعدللا-

000692الحبطلونبهوصفهماإلىجميئكسولهبهووصفها،نفسهبهوصف

992-00000000000000792...0والواعه،اللهاسماءفىالإلحاد-

وجحدمعانيها،عنتجريدهااللهسماءفيالإلحاداعطممن-

000892!.........حياةبلاحي،سحعبلاسميع:كقولهمحقائقها،
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0992والحخكوبوالحتوسطالغالى:فمنهمالإلحاد،فىالمبتدعةتخأوت-

0000000992عدفايعبدفكانحاعتىومنصنضا،يحبدفكانحاشبهمن-

000992العطيلمنخليوتنزيههم،التشبيهمنبريءإثباتهمالسنةاهل-

تعالىاللهاسحاءشرحفيكتابلتأليفيوفقاذالمؤلفسؤال-

0000000000000000000000506)اللام(اسحهبهشوحمانحوعلى

0000000000000306كمالهايضادمماسالمةأدتهصفاتمنصفبما-كلى

506-65؟.....--سبحانهحقهفيوكمالهاالعلو،صفةعلىالكلام-

وغناهسجحانه،حقهفيوكمالهاالاستواء،صفةعلىالكلام-

0000000000000000000000000000406506وغيرهالعرشعن

0000000000506-تعالى-حقهفيوكمالها،النزولصفةعلىالكلام-

000000000000000000506!....،......والبصرالسحع-صفخي

306...1......ء....."...+!........القهو،يةعلىالكلام-

!.6......النقصعوارضمنوخلوها،لأوليائهالله!حجةعلىالكلام-

000000000000000806والفضلالشرفلصفاتجامعاسم:الكحال-

أسحائهلمعانىالناسسورةفيالحلاثالاضافات-تضقن

781-0000000000000000000000000000000000782الحسعى

03-"2.....................المسمىهوالاسمهل:مسالة-

93-000000003-.والحسمىالاسمباتحادقالمنشبهعنالجواب-

00000000000003وتسحية،ومسحى،اسم.متباينةحقائهقئلاثنهنا-

؟0-93-......العربىوابنالسهيليعلىوالرد؟مشتقاللهاسمهل-

اللفظفيلمصادرهاملاقيةأنها:مشتقةاللهأسحاس!أذ-معنى

0000000000000093أصلهمنالفرعتولدمخهامولدةأنهالا،والصعنى

24صفيةوالوالعلميةبينفيهاتنافيفلا،ونعوتالحماء-تعالىاللهأمحاء-

0000000000000000024م!بوعةومنها،تابعةمعها،تعالىاللهأسماء-

014-0913والحلمالعلموبين،والرحمةالعلمسعةبينسبحانهيقرذ-
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تنزيلو>!،مفالقؤل>صقولهنحوفي)م!(بحرفتمسك-

والجهحيةالمعتزلةشغتيقطعفانهوغيرها،-*(سرحكيوحميم

عطف،بغيرالقرأنفىتجيءماأكثر،تعالىالله-أسماء

..000-..00.000!....00.موضعينفيمعطوفةوجاءت

الضلالطوائفالسنةأهلبهفادقالذيالاعلجمد

مضافةتلزمهالاالمخلوقإلىإضافتهااجهةمنالصفةيلزم"ما

.-.....................0000.01"تعالىالربإلى

......ذللنوتفصيل،تعالىاددهعلى()الذاتلفظإطلاق-

..........أالنفس(؟بسبحانهاللهعنالتع!ريصلح-هل

معناهاإنما.(..تقدسوتعاظموتعالى)تباركالألفاظ-هذه

اللوازممنفهذا،يخرهفي!رهاومن،إليهنستمننفسفي

لارمةانهامع،بالحتعديدأتبارك(السلفبعضتفيرتخريج-

له،السلفوتفير،ومعناه،بناؤهأتبارك(،لفظعلىالكلام-

..........-.............أ.......اللفظوحقيقة

المتبارك،فهو،لغيرهتقاللا،تعالصبهمختصة)تبارك(-صيغة

...........-............ا......الحباركوعبده

صفاتبعضالاثباتأهلمتكلموابهاائبتالذجمما-الطريق

........................إ.-.........الكحال

....العرانفيوصفاتهاللهاسماءبينالعطف!باحثبعض-

اياتويقبلوأنجادها،الصفاتاياتيردمنعلىالكلاء-

..........00000"........ا-.....والخواه!الأوامر

والظاهروالاخر)الأولالأربعةالأسماء1فيبالواوالعطففائدة-

.......................0000000000.1(والباطن

يعترالتيوالعبادةمعناهماوحقيقة،المحبةقربعلى-الكلام

...................................عنهبها

091

....لأس!3

أس!00003

،593517

004-304

..-000؟

681-682

000682

681-682

068-6181
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لأ19-18لأ

0001568
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فى46845



........والإنابةالإجابةدربسوىالحتكلمينأكثريحتلم-

00000000000000005نوعكلدلةو،اللهمنالقربانواع-

0000000000000000000009اللهإلىالحلكإضافةمعنى-

:نوطناللهإلىالمضافة-)البركة(

)بارك(.مخهاوالفعل،فعلههيبركة-1

..()تباركمهاوالفعللعزةوالرحمةإضافةإليهتضافبركة-2

ومهابتم،!إجلالهوخشينماللهمحبة:وصفعنالعبارةتقصر-

.......الاتصافمنلابدبل،والصفةالخبربحجردتدركفلا

00000000000000000حقيقةتعالىللهالرحمةصفةإثات-

:نوعاناللهإلىالمضافة-)الرحمة(

فاعله.إلىمفعولإضافةإليهضيفما-1

...........!...-....ء.الحوصوفإلىصعةإضافة-2

إضتافةإليهالمضافة،المخلوقة(ادله)رححةعلىاممثلة-

00000000000000000000006والحطر،كالجنة،الحخلوق

!ستقزفىاجحعنا"اللهم:القائلقولحكمفى-البحث

678418،-0000000000000677-الجنةيعني-"رححتك

ةنوعاناللهإلىالمضافةالعزة-

فاعله.إلىالفعلإضافةمضافة-أ

......،..............الموصوفإلىالصفةإضافة-2

وتخريج،اللهسماءمناسم)امين(إنةالسلفبعض-قول

................................لذلكالقيمابن

...........وتضعيفه(اللهاسحاءمناسم)رمضان:حديث-

ذلك؟نفىمنمتعلقوما؟بالمعرفة--سبحانهاللهيوصفهل-

0000004نفاهامنعلىوالرد،تعالىدنه)العين(صفةإيات-

793-0000000000000000008تعالىدثهاليدصفةإلات-

191

،84

77،

87،2

67-7

1-91

0006

0003

0006

-935

،937

84

88

78

68

67

67

14

67

61

55

48

93



.-......................الكلامصفةإثباتفي-

....!...............تعالىللهالعلوصفةإثباتفي-

وإليهماكلها،الاسحاءمدارعلجهحاالقجوم(الحي1/-اسمي

...............................-معانيهامرجع

صفاتلجم!عواستلزامها،تعالىللهالححاةصفةعلى-الكلام

......................-............للكياا

........000000001-.....)القجوم(اسمعلىالكلام-

.....!..عليه)العزير(اسمقدمولم،،)الحكيمالمشرح-

..........!......(الرحيم)الرحمنبينالجمع-حكمة

..................-..علمهوالكلام)الجمن(اسم-

والترجيح،مصدر؟اسماومصدرهوهلالسلام(،1اللهاسم-

..................................ذلكوسز

........ء..تفصيلا)السلام،تعالىاللهاسمعلىالكلام-

اتنلشديدالسؤبوقابلألذلفغافر>قولهفيالاسحاءشرحفي-

.............................!..لظؤل<ذى

وألظهروالأخرالاول>هوقولهفىتعالىاللهأسحاء-شر!

..................................(وآلباطن

صنالصحد(،العظيم)الحجيد،الاسحاءئضمعتهما-شرح

..........................-.......المعاني

لاقخضاء؛بالعلمومرةبالبصرمرة)السحيع،اسمهاقتراد-حكمة

........-............وأمثلخه،ذلكالصسخعيذحال

......--،.وسعتهائعالىاللهصفة،الرححةعلىالكلام-

متفرقات7-ا

......ذلكفىالأقوالصحو،ومدته،العالمتخليقوقت-

.......ذلكفيالفولوتحقيقنعحة؟الكافرعلىلدههل-
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0000336

"...67"

678-967

0000967

+...911

31.42؟

-أ؟لم001

0000706

!.!-206

333-335

133-333

-12822"3

-7647615

678-967

000091141

-27؟25؟



الأصح--علىثابتوهو،بالعقلالمعادإثباتادلة-أحد

.........................!......والشرعبالعقل

علىإقرارهالينوالفرقغ!مللبيعاثشةرقيةعلى-السكلام

0000000000000100000000005مسخرقحاكونهوبينرقيته

جعاس.ستةفيالشيطاذشر-يححصر

الصائر.-؟.الكبائر-3.النسعة-2.الشرك-أ

0009المفضولبالعملالاشتغال-6.بالمباحاتالاشحغال-5

009الشيطاذشربهاويستدفعالحرء،بهايعتصماسباب-عشرة

الخظرفضول:أ!بعةأبوابمنالإنساذعلىيتسلط-الشيطاذ

000000000000000000000،6والمخالطةوالكلاموالطعام

6!........ف!هاالناسيوقعالبيالحشطاذشرووصورمن-

.......+............وخطراتهالشجطاذوسوسةكيفجة-

؟.......صو!هاوبعض،عل!هاوالادله،السجطانوسوسة-

؟.اتصعتديت<إن!-لامجمث>:ثولهفيالداخلةالعدواذأنواع-

..نفسهعلىأطلقهكماالسحواتفياللهأذ:إطلاقيمخنعلا-

علىوالردوكيرهم؟للملائكة،ونهيامرالقيامهيوميكوذهل-

000000000000000000120ذلكنفيفييعلىأبىالقاضي

..........-...........؟ونهايةحدالقبرلعذابهل-

.......وعذابنعيمقيهنزلوكافر،مسلمالقبرفيدفنإذا-

قدالذيالطيرلحمأهلهايأكل!نهجففجها،موتلا-الجنة

.............؟.............وجوابه؟الروحفارقته

......................تكوذ؟واينالححسر،أ!ضى-

....الحؤمنوذ؟يكسىوهل،عراةالقيامةيومالعبادحشرفي-

................القيامةيومالوحوشحشرعلىالأدلة-

منالمعلومبمانكلاريلتحق،عبادةالوضوءيكوذأذ-إنكلار

391

..لأ؟لم

لا-107

7-108

8-825

8-825

-7997

00597

-7697

8-855

؟39..

1301-

01101

06501

؟112

1201

1132



00000000000000000000000000000000009114ضرورةالمـرع

000000000000000000000001174الناسمنع!ثواالنبيعصحةف!-

يؤأخذهل،منهتفريطدوذالادميينحقوقأداءعنعجزمن-

191134+.......................00000000001-الاخ!ة؟في

000000009137!.............مناما؟اويقظةكانهل-الإسراكا

13لأ000000000000009"...........تعالىلربه!صغاالنجيرؤية-

0138-0009137السلفم!بهاقالومن،العرترعلىالإقعاد-مسألة

00000000000000000000001382الك!افر؟يرحماللهإن:يقالهل-

1176-00001000001175!.........)السيد،؟اللهعلىيطلق-هل

13!ول000000000005!......سرااللهوبينبينهإن:يقولمنح!م-

1138اول0000000000001387البدعةصاحبعنالتوبةاحتجارمخى-

000001412!.....................-......الخشرةحكم-

000000000000000001145للمخلوقاتوالطباعالقوىإثجاتمسألة-

000000000000000000001433اللهابقاك:لهقاللم!أحمدإنكار-

00000000000000011413مج!ي!؟محمدامةمنوالنصارىأليهودهل-

1553-0001552وجوهمنوذلكوتكريمه-السلامعل!ه-ادمتفضيل-

00009155-...........*....الصلائكة!أفضلادمبنيبعض-

بينكالمفاضلةبالاحاد،يفضلولا،الجحلةفيالبدريينفضل-

113ول2-0000000000000000000000000000000001381القرون

00000000000000001381جم!س!!اللهرسولبعدالناسافضلترتيبفي-

إلىنسبتهجهةمنخيرفهو،إضافينسبىأمرشراالفعل-كون

وامثلهحقه،فيشرهومنإلىنسبتهجهةمنوشر،الرب

لأ97102-000000000000000000000000000000000000ذلك

0،000000000000000000721القدرمسألةعلىيطلعكالذجما-السر

فضلأ،أللهحكحةمعرفةمبادممطءعنعقو!م!يقالضا!-أثحر

491



9+..............المجحلالايمانفيكفيهم4حققتهاعن

مواضع!ا،الاشياءيضعوانه،تعالىاللهحكمةعلى-الكلام

يفعلىإنه:قالمنعلىلرد1و.-.العدلالعملكالحكيمفهو

306،4061-سواءحذعلىبل،حكمةولاسجببلايشاءما

......................صعنيينبهايرادأالغير(-لفظة

إذا،باطلوالاطلاقالمعخىصحيحه"غيرهالله"كلام:عبارة-

......والكلامالعلمعنالمجردةالذا!غيرأنهتالمعخىكاذ

...........تعالىادلهفعل!ي(العاقبةالامدخوليستحيل-

اللهحبهشيءوكل،أجهفقداللهأ!ادهشيءكلاليس-عارتي

.............-..........0000وشرحهما(ارادهفقد

؟متكاثرةمتغايرةبعلوممواحد،بعليمكلهاالأشياءاللهيعلمهل-

00000000000003م!لخهاو،دفسهعلىاللهإيجاب:-سلله

على،نفسهعلى--سبحانهاللهإدجابفيالناس-اختلاف

.........-.......................طوائفثلاث

ومحبتهكتبهلحاإرادتهتسحلزمنفسهعلى--سبحانه-كخاقي

له.وكراهتهحرمهلمابغضهيستلزمنفسهعلىوتحريمه،ورضاه

وكذلك،عبادهعلىوإيجابهنفسهعلىاللهإيجاببينالخفريق-

هوالذيعبادهوفعل--سبحانهفعلهبينففرق،التحريم

....................اقداممزلةالموضعوهذا.مفعوله

موصوله،(لعمثوقوماخلقكؤ>وأددهقولهفى)ما(أذالصحيح-

العبادأفعالخلقعلىبهاالاسئدلاليتموبه،مصدريةوليست

21،د00000000000000253،9(الاستدلالهذا)ومناقشة

العبادفعالخلقفيوالجماعةالسنةأهلمذهبصحة-على

...........-.+................دليلالفمناكثر

والاجسام(الجواهرعلىتقيعلاالباد)افعالعبارةمن-الحقصود

91!

71

72

64
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-072

-722

-332
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0175
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0486

644-

0648

0647

0647

-027

261

266



............قديحة؟هي:يمالوإهلبالقرآذ؟اللساذحركج-

.9678،!..مخلوقةغيراللهكلحاتإذةالسنةأهل!ولتقرير-

مدلودهبجزءدهتفسير،والمحبةالرضى.بأنهللححدبعضالمتفسير-

..........-........؟لعبدهالربمحبةتستلزمهالذيما-

...........الخوفدي!منتأثيزاوأعظمامكنالحبطاعة-

..................-......!ا...!..الخصوفحقيقة-

00000000000000000000000072وفضله،الصديميةمقام-

....العلومواوسعالحعارفأعموأنهـاوعظصتها،1الحمد،مخزلة-

بالححاسنالعلميخضمنماإلاالإطلاقأعلى)حمذا(يسخىلا-

..........--سبحانهاللهغيرقيمعدوموذلك،الكحالعلى

............!...............السليمالقلب-تعريف

الحعاملة.وأحوالالعلمنورجراجمعواالذين:القومم!الكحل-

إليه،والانقطاع،لهوالتعجد،اللهعلىالإقبال-النعماعظم-

...................................إليهوالحبخ!ط

للحبتدجممالاسيحا،اللهمعلأحوالهمكتعاناشيءاعفم(-القوم

لح000000006بهلئقشدىحالهأبدلىوقويتحكنفإذا،والسالك

الصحب،طلبوهو،للطلبامخضحن،للححجوبدكرالدعاء-

00000000000000000074-.ذلكوشرح،حقجقةدعاءفهو

03تضوهقدبلصاحبهاتنفعلافانهابالخوفتقترذمالمالصحبة-

................والحثوالرجاءالخوفأقرانمنلابد-

الأمانيغايههوالذيعبدهمنتعالى!ربهالعبداأعطيههعطا:افضل-

....-........!ذلكوشرح،وخاصةعامةنوعاذ:لايةالو-

..........الإيمانومنهاالصالحآ،بالأعمالاللهإلىالخوشل-

ونحوهمالبدعأهلعلىالردودس

منمعهفيحاويوافقونهباطلهباطلكلعلىيردوذالسنةأهل-

691

1381

لا-90

0537

0538

0059

.12"

128-

0138

!35

006

196

01847

-847

؟"-ثم

851-

852

883

7915



لماحقهايجحدونولا،طائفهعلىطائفةمعلايحيلو!،الحق

00000000000000000000000000000000964سواهباطلمنقالته

علىوالحكام،الطوائفبينوسطوالجماعآ،السعة-أهل

000000000000000000000000000964!......المقالاتأرباب

00992المللفيوسطالاسلامأهلنكما،النحلفيوسطالسنةاحل-

26د...................قواعدهمووهنالمبطلينحججضعف-

الضمييز،وضعفالواردقوةمنالصوفيهالشحطات-نتلة

196-0.000000000000،00000000096العلمعلىالحالنمحكموا

لأ00000000000099والحعاصيالفسوقمنالحشيطانإلىأحبالبدعة-

000000000000000000997مئعذوضررها،مخهيحابلاذنبالبدعة-

تتعلقجوابها،فيشفواومادفعها،فيالمتكلحونقصر-ش!ه

!73...........................بهجاءماوصددتىبالرسول

والإلجيلالخوراةمعانيإنةقولهمفيالكلابحةقولعلىالرد-

فإنالخعبحر،فىلاختلافوإنماواحد،معنىوالقرانوالزبور

572-ألاه.....-..توراةكانبالعبريةأو،قرآناكانبالعربيةعنهعبر

14!-12!0000000تعالىللهالكلامصفةإثباتفيالمعتزلةعلىالرد-

دينهمعلىالكتاباهلاقرغ!م!الخبيأن!عممنعلى-الرد

24يم..........-....................لكوديبهو():بقوله

000000000000000000023القرآنبخلقالقائلينالمعتزلةعلىالرد-

00000202فهمهملعدم(..المتخلمنفي.أمننم>:لقولهالجهميةتحريف-

)لن:بقولهتعالىاللهرؤيةنفيهمفيالمعتزلةعلى-الرد

00001000168،242-....اللهكخابفهمفيقصورهموبانترلف<،

027-9،026!002العبادافعالخلقبعدمقولهمفيالمعتزلةعلىالرد-

000000000000000443-0000005.001لجبرية1والقد!يةعلىالرد-

9؟6-00000000648والخوحيد()العدلاصليهمفيالمعتؤلةعلىالرد-

791



0001273واخئلافهملتفرقهم؟الصلالفرقعلىإلا)الشجع!لفظيطلقلا-

الطريقمشايخبهيوصيكانوما،الصوفيةضلالعلىالكلام-

00000196!...............+......-.......ء..العارفون

لا000000000070+.......القرانبخلقالقائلينالجهييةعلىالرد-

والرد،والطاماتالشطحفي-المحبة-ادعواخلائق-وقوع

46"ا00000000000000،000لربهالع!دمحبةأنكرم!وقابلهمعليهمأ،

علىوتعويلهمالعمليهالعباداتتركهمفيالصوفيةعلى-الرد

91853؟000000000008.ا000-..القلبعبادة

انسهلا>فل:تعالىبقولهأستدلالهمفىالشيعةعلىالرد-

05601!.....01أتقرك(!اتموذةالاأتجرا

6"13عليهموقلبه،التحانعبدليلالعبادافعالخلقعلىالحعتزلهأسدلال-

11لاه9-15لا000000003وجوهمنتعالىللهالولدا!رىمنعلىالرد-

عنوالنفوسالعقولبئولديقولونالذينالفلاسفةعلى-الرد

000000001000000000000010000000000000001577تعالىألله

915لا-06915ينههمولميامرهملماللهاذرعمهمفيالكفارعلىالرد-

000000000000000000000016115-.....0.01القدريةعلىالرد-

0010000000000000000000100000000016115الجبريةعلىالرد-

وأنفسهعلىاللهإيجابنصوصفيالباطلةالأقوألبعض-رد

ذلك-فيالتحريماوالإيجاب%معنىإنتكقولهمتحريحه،

0000646!....!..!.................ا.......به؟ألاخبار

محدثوكل،واجبإلىمفتقرممكن)كلالنطار:لمحول-نقد

00000000000000000000000000000001611!محدثإلىمفتقر

001261-..علجهالقيمابنورد،المعتزلةبموالمحقةقتيبةابنالسهيياتهام-

والعينوالسحرالحسدفيمباحثولا

756975-9؟لا،"74-.+....-...0والجاسدالحسدعلىالكلام-

891



............يدفعوكيفأحد؟منهيخلويكادلاالذيالحسد-

للاث:الحسدمراتب-

الحاصلة.النعمةزوالتحنن-

النعمة.عدماستصحاب-تحخي

761-000000عنهالنعحةتزولنغيرمنالمح!ودعندما-تمني

.....الالسعاذةمنلفلقسورةتضمنخههاالمححسودأدولةأكبرمن-

764-00المحسودعنالحاسدسربهايعدفعاليالعشرةالاسباب-

.....00000000000000الحاسدالعدومداقعةفيالصبرأهحية-

766-00000000000000الحاسدالعدومدالمحعةفيالتوكلأهحية-

منوانهالمعلولةالمقاماتمنالخوكلجعلمنعلى-الرد

................العارفينمقاماتمنهوبل،العوام!قامات

767-000دفعهاسبابأهممنبالحاسدالاشتغالعنالروحفراغ-

شرمنالخلاصعلىالخفسبذنوبوالاشتغالالوبة-اثر

077-0.00000000000000000000.000000.0000الحاسد

771-000000000000الحاسدشردفعفيوالاحسانالصدقةأثر-

اردادفكلحا،إليهالاحسانالحاسد:شردفعاسباباعظممن-

772-00-..........0000000005وإحساناشفقةازدتسزا

إخلاصهو:وكيرهالحاسدشريدفعمالكلالجامع-الباب

.....+............0000000-،.......وتجريدهالتوحيد

نأينفعهلالمخلوقسجدومن،عبدهفقدللثحيطانذبح-من

..شاءبمافليسصه،اللهلغيرعبادةفهو،مكلرمأولهخاضعإنهةلقول

-00.00005076والاخرةالدنمافىواولياؤهالشيطانعبادال!حرة-

إما،إليهوتقربللثحيطانعبادةنوعبدونالسحريتأتى-قلما

..........!..-......!!..............كيرهاوبذبح

......لهويمجديعبدهو!بيا،الحعونةالسيطانمنيطلبالساحر-
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763

763

776
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767
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773

775

076
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00000758وانفذاقوىسحرهكاذ،...اواخبثأكفواحوالساكاذكلما-

758-7!000.0000000000000007واحسدهمالناساسحراليهود-

الحاسديكنفوسبتأثيرالقولفيالناساختلافعلى-الكلام

778-0777!.....فرقااكبعوهم،الشيظانيةاالأكواحوتأثير،واعبنهم

وانهالسحر،تاثيرإنكارهمفيوالحعتزلةالكلامأهلعلىالرد-

0000000000746!............-............تحبيلمجرد

وححل،جم!ي!إالنيسحرإنكارفياكتاباالصتكلمينبعض-صثف

100000000000000010000000000000973ع!وةبنه!امعلىفيه

ع!ميه(،الني)سحرلحديثإنكارهمفيالمتكلحينعلى-الرد

973745-00000000000شبههمعلىوالرد،!بالمبولمتلعىثابتوانه

737-0.000007138،؟امالبئرمنجم!!النيبهسحرمااستخرجمل-

القدريالكونىاللهبإذذالمسحوكعلىالساحرمنالسحريقع-

0000000000000000736"................الشرعىالأمريلا

00733-....................بالليلهوإنحاالسحرةتأثيرأكحر-

000000000000000000000000733السخراأنواعأشدالليليالسحر-

000000000747الخاظرين؟اعينفيالسحرةيحدئهالذيالخأثيرنوعما-

736737-0000000،0في!ا؟ينف!نوكيف،ماهنالعقد،فيالنقاثات-

1!0000000000000000000042الصسحورةالحرأةام!السحرإطلاق-

تقترذلانهاعليها؟يعافبالعبدواذ،الوسواسعلى-الكلام

0000000000000000000000000000756االجارموالعزمالأفعالبها

974،975753-0000000000000تأثيرهاوكيفية،العينعلىالكلام-

علىالداله،والغرائبالعجائبمنالهيجريوماالروح-عالم

000000000751-......................ووحدانيتهاللهعظحة

00000075الناسخوا!نإلايعرفهلاعلاجهاوكيفية،العيندواءمعرفة-

يمهـطلايم

002



"الذأد/،ابوابعلىالفقهفهرسبخ!

مقدمانت!!

00000000000000000000000/2067الشريعةمحاسنعلىالكلام-

أحكامفيفقهمنهحا؟)القاضي(للحاكملابد-فقهان

000000000000000/33601الناسوأحوالالواقعفيوفقه،الحوادث

9153لم0000000003فراسة--بالقرائنالحاكمحكمتسحيةفىضيرلا-

العجاد،لحصالحورعايتهاوحكمتها،الشريعةهذه-كمال

0/31572!...........-..........واطرادهاأحكامهاوتاسب

عاملاواليحيمنجاظريلخحقهل،الرزقاخذهفي-الحاكم

0000000/30118-..................الحؤلفوترجيح؟الز!اة

همف!ؤلاء.قالثم،العدلخكامصفاتبعضالحؤلف-ذكر

000/38101الاعيانفيالمفقودون،الاذهانفيوجودهمالحقدرالحكام

000000000000003/8601الانث!ينحظمثلالذكرإعطاءمنالحكمة-

:نوعانالسياسة-

الشريعة.منجزءهي،عادلةسياسة-

2901،3701-0000000000/31901للئريعةمضادة،باطلةسياسة-

باطل،وانه،وسياسةشريعةإلىالحكمالناستقسيم-نمد

0000000000000000000/31901وحقيقةشريعةإلىالطريقةكخقسحم

!ثمتبينطريقفباي،بالعدلاحكامهاكلفيالشريعة-حاءت

000000000000000000003/9801!...........ودينهاللهشرع

مكجزءالعادلةالسياسةأنعلم،الشريعةفيذوقاله-من

بعدهاوما-0000000000/33601،8701-فروعهامنوفرعاجزائها

تجعاسياسةسميتوإنماحق،شرع-العادلة-السياسة

102



3/98"0000000000000،000000011لهاوأمثلة،الموضوعللمصطلح

الشريعةهذهأمرمنرسولهبهاللهبعثمامعرفةفي-التقص!ر

يجد،لمااستيعابهافيالقولفيالطوائفاخخلافإلىأدى

000010000003/9801بهتأذذمالمسوغمنومنهمبهاقضرمنفمنهم

الناسأمربهاينتطمسياسيةلقوانينالحكاماستحداث-سبب

00000003/9801الشريعةهذهفهمفيالتقصيمهو-الشرعبهايألتلم-

000/38701-.....................الشرعيةالسياسةتعريف-

فيالتيسحرثمالكليفأولفيالتشديد:الشريعةحكمة-م!

؟113-000000/31331ذلكوأمثلة،...أمرانللعبدفيحصل،آخره

منه،أشدهوماإلىاليسيرمنالتدريج.التشريعحكمة-من

1133-1؟000000000000000/313+0000001وأمحلته،ذلكوفائدة

325932-000.0000/1ومناقشحها،الفقهفيالدورمسائلمن-مسأله

قسحنةإلىالحكلفينأفعالالشريعة-قشمت

وقوعه.بمجردمنهالحقصوديحصلىقسم-

-0000000000000003/11389113نيةمنالفحلمعله،بد-وقسم

ذافيهالعبدعلىاللهأوجبواحدموضعالشريعةفييعرفلا-

3/1238.،....فعلهافيلشفريطإلا،أخرىمرةيعيدهاثمالصلاةيوقع

003/112531البابهذامعاقدهيالتيالثلاثوفواعدهالواجبألاحخياط-

نوعان:المسائلفيالواقعالشك-

والاطلىات.الادلةتعارضسببهشك-أ

المكلف،علىالحكمأسباباشتباهبسببعارض2-شك

أأ2ثملأ-000000000000000000/32771!......ذهولأولنسيان

،الفتوىمنالإكثارمنوالتوقيالفخوى،أمرفي-التئديد

128لأ-0000000000000000000003/1283ذلكفيالسلفوحال

004/1323الشرعإلى،الواقعالىئرجعونحوهوالغبنالغررلقديرفي-



.....!...............اطلقإذابالثكالفقهاءمراد-

004/28وترتيبهاالادلةفىالنظرفياحصدالامامأصولمك-

..........واحصدوالشافعيحنيفةوأبيمالكاصول-م!

قولائعدفهل،الصحابةبعدمنقولبحكايهالإمامأجابإذا-

،/"............!..+-......".........له؟

05؟/........................العبادإلتتداخل-

...........ذلكوأمثلةوالكفاراتالعباداتبينالتداخل-

الطهارةكتاب!

المياهباب()1

...................النجاسةبمسلاقاةينجسسهلالماء-

فهل،واستهلكتنجاسةسيهسقساتإذاوالماخالماء-مسألة

0000000000000000000000000000003/54؟ينجس

000000000003/56بالنجسةالظاهرةالئإباشمجا!مسألة-

12لا0000000003/9بالنجسةالظاهرةالاوانىاشتباهمسألة-

..........+.............الماءفىالعارضالسك-

......00000000النومبعدالحاءفىاليدخصسرسعنالنهي-

69؟/...........-.....الحراهطهوربفضلالوضوء-

........................رمزمبحاءالوضوءحكم-

0000000000000000000000/426السجيلبحاءالوضوء-

.....................0000-...الحستعحلالحاء-

....................-...الماءنجاسةعن-المخجر

الايةباب)2(

.....................!..-......للمراةالحري!-

00000000000000000000،00/31164الحري!افتراش-

.؟/...................بالدباغالميتةجلدظهارة-
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00000000000000003/256-.....حالهيجهلالثوبفيالصلاة-

0000/4355+.................!..بالذهبالصصحف-كابة

0000000/3164!.........بالذهبوالصساجدالصصاحفتحلية-

والاستجمارالاستنجاء)3(

0000000000000000000000/4194!....!..فضلاأيهما-

00003/243-...............-.باليمينالذكرمسعنالنهي-

4094/،0000000000000000000000000000أليدعسرأ-مههـاضع

"9؟0.0000000000000000000/4-،....أألاسحجحارمشروعة-

09؟0.000000000000000000000/4عه؟يعفىوهلالعجو،أثر-

الوضمءبالب)4(

مناووالتصوراتأ!لوماجنسم!هيوهل،النية-حقجقة

0000000000/30411،142-........فالعزوم؟االإراداتجحس

0000000000000000014والعادةالعبادةبي!الخفريىبهايقصدالنية-

فيمجز،بعضعنبعضهاالعباداتمراتبتحييزبالنية-ويقصد

1؟أ.+........+....-.................نفلهاعنفرضها

تقعالتيوبين،منويةإ،تقعلاالتيالاعحارأبين-التفريق

0000000000000/3142+................منويةوغبرمنوية

0000000000000000000000000/31148!انفسهفيعبادةالوضو!-

9114،4/944-3113/لا00ذلكفيوالحناظرة!أالحهارةافيالنيةأشترأ!-

000/4044+.................-والاغتسارأالوضوءماءمقدار-

452-00100000000.000/41451-....االاستنشاقفي-الجالغة

؟/344..................للوضوءيكفيمايجدلممن-حكم

؟/343......-..!............-.الحاءعنالمريسالعاجز-

00000004/944-.!................001الوضوءفيالترتيب-

143-010000/31421+.............00000001بالنيةالخلفظ-

402



/00000001+..........الوضوءفيالترتيب-

......"........الوجهصوالالفالفمهل-

........................الرالشمسح-

....................العجخينداخل-غس!!

...................الصسجدفيالوصوء-

.......الصلاةمنالفراغبعدالوضوءفيالشك-

شك.ثماحدثاو،الحدثفيشكثمتوضأإذ!-

.....الحسجدفياللبثلهجارالجنبتوضأإذا-

الوضوءنواقضباب)!(

منهخرجتلمنالطاهرةالأعضاءكسلمنالحكحة-

.....،...-.......الخارمستمماالوضوء-

..................الإبللحممنالوضوء-

......................ينقضهلالنوم-

......-.............الزعافمن3الوعنو-

....+..........!....القهقهةمنالوضوء-

..............الطهارةانتقاضفيالوسوسة-

.............../الوضوءانـقاضفيالشك-

..................الجخازةلحصلالوضو!-

........-..وضوءبدوذالابيضالدرهممنع-

الغسل)6،

...........ل!غسليكفيمايجدلممن-حكم

................الإيلاجمنالغسلوجوب-

................الجنازةكللمنالغسل-

........وطىءإذاكلالصبيعلىيجبهل-

.........-...الههـضوء؟عنالغسليجرعءهل-

502

121،123-2/685

004/0145-أ!14

000000004/52؟أ

000000004/1451

000000003/1288

12"000000003/1

..."00003/1278

-.."00004/4،13

....ريح
3/5201

4/9152

/9152لح

؟/1433
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127"/3
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4/1433

؟4134/
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4/1476

1368؟/
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.......!..........ماءمعهولي!أهلهيجامع-الحسافر

03/257استيقاظهبعدمذيأو!نيهوهلالجللفيشك-من

..............-......بالماءالجسدتدمجمفيالشك-

............!.......الحيضمنللغسا!الشعر-نقض!

الثيمم)7(

أوترابها:زيادةوطهورا،مطمسجداالأرليجعلت:-حديث

........................-....تفيدهوماذاطهورا،

؟.134،9؟؟/............-......."الجريحتيمم-

،6؟000/312وغيرهالرملمننوعهاكاذايابالارض!التيمم-

..0000فريضهبهصلىثم،للقراءةاوالتلاوةلسجودتححمإذا-

.........-..............الماءعلىالحتيممقدرإذا-

...........................صلاةلكليخيحم-هل

............؟الفريضةبهايصليهللنافلةيتيممالعسافر-

..................؟يبطلمر،بلغثمالصبيتدحمإذا-

النجاسةإذالةباب81(

00003/570وغيرهاالخجاساتبابفيالفقهاء-تخاقفبعض

..............بالتموبةوطهربالماء،طهر،طهرانالطهر-

....،..........!.........الماءنجاسةعنالإخبار-

/366لم....،....التراببغيروإرالتهاالكلبول!غنجاسمم-

...........،.محلهافارقتإذانجسةالفضلةتصبحإنصا-

ياوفيالحعتبر،الترابمتندار-

366/لم،5412-412؟0000000000000000/3؟الغسلاممت

.0000000/304+.مم....،....وتأثيرهاأ،ستحالة-

.303/.........................وحكحهالحني-

.........................؟المنيمبدأالمديهل-

602
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1،9127

3/9127

3/1253
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،00000000/31مهوالط!ارة،وحكمهالحذي-

أ...........................-الدم

....................-.الاسخجمار-اثر

...................+المراةذيلطهارة-

.............ونحوهاالحاضةثحابطهارة-

..................الجؤأرسكينطها!ة-

............00000000ونحو!البغلسؤر-

..............الكلببطهارةالقائلحجة-

......النهارأوالليلدييصيبماالبللفىالك-

،الثوببنجاسةالعلم.الصلاةبطلانفي-الحؤثر

..........................الحجهولة

الحيضباب)9(

.........؟الحكمفماالحائضدمانقطعإذأ-

محالةفيإلا،كالجنبفهيالحائضدمانقظغإذا-

.......................الحيض!أكحر-

.........-....الإياسبعدالمراهتراهالدم-

...............الثوبيصيحبالحيض!-دم

..................حائفمااتىمن-كفارة

...........الدملقطغالدواءالحائضشرب-

....................العس!حاضةإتحان-

نفاسايكوذلاوالعلقةالنطفةفيكان-ما

.............................نفاس

الصلاةكتاب!

..................)الصلاة(لفظاشتقاق-

!....!............سركاالصلاةتعريف-

2"7

01،4201-4/1452
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............وفضلها،الصلاةفيالخشريم-حكحة

....................الصلاةأسرأرمنشيء-

....وجوايه،الصلاهتاركبكفرالقولأعخراصعلى-

.........حدعلجهيرتبأذمنأعظمة3الصاترك-

..................المسجدفيالكخابى-صلاة

....................0.1المسجدفيالحدقة-

......-.............مغصوببعضهمسجد-

؟الصلاةدودأصالمغصوبةالا!فياالإسلاميصحلحاذا-

..............!...انقضائهابعدالعإدةرفض!-

.....!..-!....!-!...ة...الصلاةتادك-!انر

......................ة3الصافيأ!أديث-

........الجامعمسجدفيأوالحصلىفية3-الصا

لإقامة1والأذانبالب()1ا

....................مرتفعمكانمنالأذألط-

علىوالكلام.".وعدتهالذقيمحمودامقافا-"وأبعـه

!.............الأحيرةوترججحوالتنكيرالتعريفط

..........+..........ا0الحؤذلنبيزالثرعة-

،....يكفر؟هل،كذبتتالفقا..مؤذنا.سمعمن-

.................الحؤذنين؟تعدديشخرطهل-

الصلاةشروطباب)2(ا

..............!..+.."0000000شرطأضمةا-

(الطهارةفيبهاالتلفظمبحمشافي)انظرهبالخيةالتلفظ-

...............لذلكوالتوطئة،القبلةتحويل-

،0126-000000010000000/31257ا!بلةاأشخباه-

.....أخس!اومسائل،القبلةعي!إلىالتوجهوجوب-

802

4/4015-5015

00/2686-688

...."03/1123

0000003/7201

0000004/1353
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000004/661؟
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........!.......؟القبلةباتجاهالمخبرتعدديشترطهل-

،1283-0/31281!...،......الوقتدخولفيالشك-

.......................الصلاةبعدالقبلةفيالشك-

000000/4506ال!هودمنوالسامرةوالجهود،،النصارىقبلة-

الذينهمالخصارىبل،الحقدسبيتإلىيوقاتكنلم-القبلة

4/87،654!أ0000000000انفسهمكدمنالقبلةهذهتولوا

فيوالخلافالحقدس،ببتإلىبمكةيصليلمج!حالنبي-كاذ

0/4106الحقدس؟بيتوبينبينهالكعبةيجعلكاذوهل،ذلك

.....-.........الطاهرةواعلامهالدينخواعم!منالقبلة-

046؟/.......*علمثم،يعلملاوهو،القبلةلغجر-صلى

00000000001"...-...............الشفقتعري!-

؟/54؟.....!.............الفجرصلاهفي-التغليس

.................!..........-الجراحفيالصلاة-

؟9؟؟/......................الحححلفيالصلاة-

19؟؟/.......................الحفبنةفيالصلاة-

................................العرياذصلاة-

..........................*.احقظهمالقومأقرأ-

........بخما!إلاحائضصلاةاللهيقبللا:حديثمعنى-

0000000000003/256نجاسةثوبهوبدنهوعلىصلىمن-

................الحقبرةفيالصلاةعنالنهيئفيالعلة-

،00000003/1278،0128--.......الصلاةفيالشك-

.....الصلاةبعدالمكاذأوالبدنأوالئوبطهارةفيالشك-

الصلاةصفةباب)3(

>وأشجدى:قولهفيالركوععلىالسجودتقديممن-الحكمة

.،0000000000000000001/311إ(إفيإالزبهعينحجمى!ا

902

001/11

1338/؟

/31281

17016-

-7016أ

-2016أ

1!"4/6

61-1؟أ
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عليكالسائلينبحق"اسالكا:حديث-مع

..........!....ا...الصلاةإلىالمشي

.......الصلاةفيالقدمينبينالمراوحة-

...............اللحؤذذالإمامانتظا!-

.........؟للصلاةالحأمو!وني!وم!ى-

،.......القياميحطعلممنجلوسهيمة-

القاعدعلىالقائمصلاةتفضيلحديثشرح-

.أكبر()اللهصيغةووجوب،الإحرامتكبحرة-

...........التكبيرفياليدينرفع-صفة

.....،...-؟..للمداراةاليدينرفعترك-

.........الصلاةفيااليدينرفعمواضع-

-............السننمنالصلاةهيئات-

.....الصلاةفياليدعلىاليدوضع-صفة

.........!الصلاةفيالحدينتوضعاين-

.."........!...الصلاهفيالحكفجر)1"-

.....-.اعمر،ستفتاحاحمداختصاروجه-

...........-..!.......الاستفتاح-

...،!...............الفاتحةقراءة-

"الكتاب"بفاتحةقولهفيالباءتعديةفي-نكخة

..."!.-!.......ا..الصلاةفيالقراءة-

.-........عذابابايةرحمةايةختممن-

.......!......االصلاةفيالقراءةترك-

..الاحرامتكبجرةعنديديهايرفعلممنحكم-

الصدر.علىالدينوضع:أي)1(

021

أذكارفي..،

0000000000002/6414

لأ39/؟00000005-79

00000003/619-629

0000،3/6194/1457

000000000004/14111

000004/16651667-

00001002/596-696
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،3/779-9794/1458

3،79869/لأ.+00000

0000000000003/819

00000003/819-839

0000000000003/829

14-41458/لأه00000
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00للسجودالانحدا!وعند،العيامعندالقدمينحال-

سجدقييسجدهل(الرحيمالرحمنالله)بسمتركمن-

.................المراءةقبلالاشعاذةصفة-

.........................الصبي-مصافة

.....................الصلاةفيالاشا!ة-

واحدوضعأو،الركوعفيفخذيهعلىيديهوضعمن-

........فالمتعاذ،الصلاةفيعذابايةمرتإذا-

..!............الصلاةفيالنيعلىالصلاة-

..........الصلاةعلىوالسجودالركوعإطلاق-

-..،.........!والحأمومللإمامبالأمينالجهر-

.........ومعناهاإعرابها،حمدهلمناللهسمع-

!.........-....!....الحرتفععلىالسجود-

0/31155ذلكفيوالراجح،الوسادةعلىالسجودئر-

.............الأولىعلىالثانيةالركعةتطويل-

..............الححياتقبل6اللهبسم9:قول-

.....بالتنكيرأوبالخعريفالنبيعلىالححلام-صيغة

......0000000000خيرواي!الاولالتشهدترك-

.....................التشهدألفاظ-شرح

.................!....تحليلعبادةلكل-

.5؟/...،.........الفائتةالركعاتفيالقراءة-
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لمالهديعلىقدرثمالصومفيشرعإذا-المخمتع

....................-......".إليهالأنتقال

،.............تسميتهابعدالأضحيةتبديا!-حكم

................يضحىنيريدالذيئوقيف-

.....................0010000000العقيقة-

......................لهائ!عثوماالقابلة-

..........0000000000؟نفسهالرجليخنهل-

الجهادكتابع!

...0000000000000والجهادبالعلمالدينيمإنما-

.....!........حكحتهويان،تشريعهفىالتدرج-
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12لأ000003/9
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000004/؟؟13
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000004/1413
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؟/4014.....

000004/5014

4/1311.....

4/1636
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....................النساءوقتلالعزو،فيالخبججت-

............صاحبهدميعصمالذيالإسلامفيالدخههـل-

/00000000001)!لثضيل(بأنواعهالجهادحكم-

.........................0،01المغنمم!نالصفي-

...............،.........00.01الجاسوسحكم-

جازواإذاالحستامنوالحربىالذمى،التاجرإم!تيؤخذثم-

004/84...!!.........".+..ا.....""...علحثا؟

.000000/34+...-وغيرهالجهادإفيبالحشركأنةألاصخحا-

/00000000000000000003"........الحسبهخةوطح-

4/"ه-.........الجهادعلىللخقؤيرمضانفيالفطر-

بآيةمخموخة(س-6دينولىديبهولكل>إن.أ!قامنعلىدأد-

/0001000000000000000000000001-ط.-.."ال!ف

.................-.......أ..الحربفىعةالخل-

.-...........بالبدنالعاجزعلىبالمالالجهادوجوب-

.-،.00.0000000000001،الجهادأجلمناي!خذقبهول-

البعكتابجم!

010000000000000000000/31134-.الماليةا!قوباتا-

؟000000000000000000/43-.العقودافيمهحةقأعدة-

.............الانتفاعوتحليكالمنفعهتحليهكبي!ا!رقاا-

3.1276/"0126الحلكومطلق،الحطلقالحلكبينا!رقا-

،.....-........ا!طلقاوالبيع،!البيعمطلقبين-انفرث

..............الحالكوحقودتىالعلكحقوقبينالشرق-

...............إنشاءامإخبارهيهلالعقود،صيغ-

.....مغصوبايكونأنجاروإذ،الرجلبيدماشراءجههـا!-

.......الحاللدلالةصحيحأنهأثبرإذأالنقدإنفاقجواز-
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00000000000000000000004/9138!......بالسوم؟احقمن-

1328،1424-04/1327!،.......-.....بالحعاطاةالبيعانعقاد-

1484-00000000،4/1366،14241483السعربهينقطعبماالبيع-

1366-00000000،000000/41364العوضتسحيةدونالبيم-حكم

40134/!....................التليمفيالعقدطرفي-تشاح

0000000000000000000000000004/3913البوعفيالمعاريض-

000000000000000000000/31254بالحرامالحلالالحالاختلاط-

00000000000000000000000004/9133-....الحالفيالشك-

0/41421"...بحتروالحرامبين!الحلالتبشيربنالنعحانحديثشرح-

0000000000000000000000000000000004/1443العربوذبيع-

0000/41422-....................0.000001الجزافبيع-

41334،1365/،0000/31175وغيرهاالبوعفيواحكامهالحجهول-

ثالىفييحبينالعقدحالمجهولامرعلىوالتوليةالعقدجوار-

00000000000000000000000000000000000000/30117حال

00000000000000000000،0000004/1443...-..الحضطر-بيع

0000000000000000000000000/41913العغورفيالأدضشواء-

000000/42913-.......فضاعا4غيرهبدراهمدراهحهاختلطتم!-

0000000000000004/7913!.-....وعتيقجديدقطنمن-النسيج

000000000000000000000004/1422الكساءفيالقطنبيع-حكم

0000000000000000004/1483البيوعفي)المقنع(فيعبارةشرح-

عنيانقد.لرجلفقالشيحا،يشتريانأرادرجل:-مسألة

0000000/41443!0100000000000000!........شويكيوانت

ئم،مخ!لفبثمنثلثمعهملكللدارا،اشترواثلائة:-مسألة

000000000000/41444الئيابقينحوهاومسالةلحكم؟1فماباعوها،

000000000/41442!.......0000-01الزيادةوحكمالحبيعكيل-
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000000000000004/1427بمعإداالعقاربيعبركةأقلماأحمدةتال-

00000000000000000000000000000/49138وحكحهألاحتكار-

00000000000000000000000/40913وحكحه،للإكارالبقرشراء-

000/38201-.............الغناءلأجلقجحتهارادتإذاالجارية-

00000004/9138-..معينة!دةالاعفيهيععلأنعلىالحالط-شراء

1432-000000000000000000000/41431بالحثرطالابراءتحليق-

000000،00000000000001/7الحبيمفيالمعيبفيالإخبارنصاب-

0000000000000000000/111-....!.....الحبيععيبدعوى-

00000000000000000000000000000001/7!.!الخيارإسقاط-

00000000000000000/31245-...........العقودفيالقبض-

؟/4913.................00000.001قبضهاقبلالسلعةا-بمع

5913-00000.01/44913الصفقةادركتهماانالسنةمضت:حديث-

7201-000000/31571-...........الربافيالحدعدم-حكحة

711،1116"000000.00/3!.مالهرانإلايستحقلابالرباالدائن-

4/14142.-.........................ا.-.....الححنة-بيع

00000000،0000000/40016وبعدهالتحريمقبلالربافيالقبضاثر-

21؟1؟/.......!.....!...اللهكتابفجهاالتيبالدراهمالحعاملة-

00000004/1323،1423-....-.....+الارضفيالحغ!باتبيع-

000000000،00000000000000/2006!..0000.01السلم-تعريص

؟/9141........................،.....الطعامفيالسلم-

0000000000000/40153الحوروناتفيوالدنانيرالدراهمسلمحكم-

4/28؟00000000001-.........الخحربدردىالفضةغسل-حكم

0000000004/1423!.......منهأكثروردوالخح!رالخبزأقتراض-

1؟6؟-1445؟/...............الره!منالراهناقتضاءحكم-

0147-000000000000000000000004/9146الشرطمعالرهن-

24؟



...المرهوذوالعبدالمرهونةبالدارالتصدوبينالفرتع-

الرهن.عينفيف3ا،ختا

...صاحبهيعرفلاالرطن

......"..الرهدضمان

..الشراءباسمالرهنكتابة

........الرهناستعمال

..........البئرضحاذ

البئرنقعمنععنالهيمعنى

.........الدركضحاذ

فاسدبعقدالحقبوضضماذ

السومعلىالحقبوضضماذ

.....!..الضحاذإسقاط

..وعقوبتهعرضهيحل،ظلمالواجدليئ.حدثشرح-

........"..-......،............الصلح-

-....ومثالهيجوز،لاللحقهضمفيهالذي-الصلح

.................بالجحرانيضرماإحداث-منع

.....-..!....!..جارهبئرم!أرضهالجارسقي-

جارهبحرماءفجرت،ملكهفيبحراحفررجل:-مسألة

............متجاورينبينالحاءجريفي:-مسألة

.....................اخرىبجوارقخاة-حفر

......001؟الورثةإلىالتركةانتقاليحنعهل،الرعن-

واحدوارثالالهوليسمالا،تركفيحن.مهحة-مسألة

حموقكمواخروايدى،فيالحالهذااتركواللغرماء:

.......................اوفمها؟خ!سنن

............................الحدينحج-
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...الصبيعلىالحجرفيعبدالسلامبنللعزاشكال-

.............+....؟الدينوفاءيحصلبماذا-

فهل،يمسوفهولم،ولدهفورثهدينا،وتركمالترجل-

............!......؟لولدهأولهالاخرةفيبه

.....الركاةمنالمتوفىأبيهلدينالابنقضاءحكم-

....0000000001!....،...المضاربمخالفه-

.................أ.ء.،.الحضاربةفيئا!ة-مسأ

....،........اأحوهوالحكعلىالمعاملةحكم-

..............!..........بالسعرالإجارة-

..../...-........%.الصثلبأجرةالإجارةصحة-

...............مالخص!1لإلرامنفسهأكرى-ص

................00.01الطعاملكجلالاستئجار-

......؟أجرةإدنيدوذالغيرحقفيعصللمنهل-

.................للرضاعنفسهاالحرأةتأجير-

...........................الظحرإجارة-

وبيوتابالرحابكالجلوس،بهالانتفاعملكماإجارة-

....،....،......المعاملاتفيالعرف-اعنبار

...............00000001البحرافيالاتجار-

................+.......ال!حابيتإجارة-

...-.....!......*......الاجارةفيمسألة

..............بالعجزتسقطلاالادميين-حقوق

...القاعدةهذهوفروع،بيدهماعلىمؤتمنالإنساذ-

....-/"..............-العاريهإجارةجصم-

..........-.........الغيرحقفىالتصرف-

.......الحزبقةوالدراهم،الحكخلةبالدراهمالحثراء-
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ليسالدار:صاحبفقالشيـا،1!الدفيدفنانهادعى-من

000000000000000000000004/1426لكذلك

00000000000000000000000004/1425+....البيوعفي-مسألة

0000000000000000/41465والخياطينالمسجد،فيوالشراءالبيع-

ماله،حلإذاباعهامماباقليشتريهلبنساء،دابةباع-من

000000000000000000/44913-...........عليها؟عملوقد

الباق!،ويردثحنهلينئقدالمالواعطاهالبائعمناشترى-من

000004/3913-....المشتريأوالبائعمالمنهيفهل،الحالفضاع

000/42913خرجالعحلطانأخرجهفإن،بالشفعةيطالبهللذىيحلفلا-

000000000000000000000/42913مخالفتهادون،بالوصيةالعحل-

به،الاقرارملكلعقدالانشاءملك"منالفقهاء:قول-نقد

0135-000.000004/9134به"الاقرارعنعجزإثمائهعنعجزومن

واكافرأوفاسقمنكانتوإنالهديةاكلجوازعلى-الاجحاع

00000000000000000000/41322"".-...........!..صبي

ينفعهفهل.مسجدا..أورباطاالحغصوببالمالبنى-إذا

00،00000000000000000000003/1117الاجريكونولحن،ذلك

03/1117؟يأخذهفهل،دفيوقضاهخمزا،فباع،لحسلمدينعل!ه-ذمي

نفسها،ببذلإلاصاحبهوأبى،الطعامإلىامرأةاضطرتلو-

0000000000000003/1116...-00000000000000.؟الحكمفحا

بالرباالخعامللهيجوزهل،الطعامإلىالانساناضطر-إذا

-0.00000000000000000000.0003/11151116؟عليهليحصل

!مأخذبحايوصيثم،اولادهمالمنيححئعرض-الرجل

3/799-"99!.000000000000000000.0000000000000ذلك

1001-000/30001الصدقةوكذا،وغيرهالابنهةفيالرجوعحكم-

000/14الحزاححةعندالمتركالطريقفيحفاللذميالسارعيجعللم-
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..-....--......فيه؟المشترطالعددكم،السلعتقويم-

.............-........الخارص؟تعدديح!ترطهل-

وشراء،مالمنيد!،تحتهوماعلىالكافرقول-قبول

...............-...........ابعتهوتزويج،وذكاة

...................بيدهماعلىالمضابخبر-قبول

كونهقويخةعلىاعتماذاالرجلبيدماشراكاجوازعلىالإجماع-

!..................يكوذامغصوباانجازوإذ،بيده

علىوالتفريق4بحلالحراممالهاختلطمنمعاملة-حكم

.......!........-..........-الناساموالحسجا

............لمالكهاتكونالحغصوبةالأرضفي-الز!اعة

..-........إذذبيرأوبإذنالغيرارض!علىالبناكاحكم-

.............-....-..+....الغاصبمعاملةحكم-

.......سفعته؟تسقطوهللنصراني"،شفعة"لا:-حديث

............!.................الشفعةإساتاط-

..،.........،.............!.+الوديعةفي!سألة-

......يصادرهاأوالسلطانلهايعترضالتيالوديعهضماذ-

............-......000ال!حوقفيمكانإلى-السق

..!.......!............جازتهابعدالمباحاتبيع-

4/"00الحلكفيالحستنبطةالعينأوالحاءنبعتحلك-حكم

...."..........................العحوذحريم-

000000000000/419الحصاحفلكتابةالشصارىاستحجار-

....!!..........00000000001الإقطاعإجادةجواز-

.........................إ......السوأدض!-

.-.................ودعوا!الوكيلإقرارفي!سألتاذ-

....!!................والإنساكاالإقرارفي!سائل-
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.......-...ظالممنعليهاخوفاللقطةالتعريفتركحكم-

....."..........................الدرهملقطة-

...........والغنمالإبلضالةليئالحكمفيثرالحؤالقرق-

............-.0والمصرالبريةفيالشاةلقطةبينالفرق-

.................................الإبلضالة-

الوفاءوحكممقاصدها،يعرفلاشروطاأشرطالديالواقف-

....................!..................ب!ا

ئحكموقف،بأن!اكتابةحائطهاوبابهاعلىيوجد-الدار

....."........،............00000بذلكبوقفيتها

.......اخرعمارةإلىالخربالحوقوفالصسجدنقل-حكلم

................-...الصمجدعلىالستوروقفحكم-

............!........ثحرتها؟لحن،نخلةفيه-مسجد

..............الفسقبمجردالصبيعلىالحجراسمحرار-

00000000000000/4444-.الولدمالمنالتمليكللأب-

0000000000000000/349ولدهمامالقيالوالدينحكم-

93لأ000000/4لقاصري!1اولادهامالمنالوالدةأكلحكم-

..........-.......كالأبابنهامالمنالأمتأخذ-هل

العط!ه،فيالأولادبينالتفضيلفيبشربنالخعمان-حديث

،8701-001،8601؟-000000000/31001وإناثاذكوذا

.........................يسوولمالابماتإذا-

................وفاتهبعدأبيهعندمالهعنيجدالابن-

.-...........حياتهفيولدهبينمالهالرجلقسحةحكم-

..................000000000000000000الهدية-

لا390/،12-00000000000/111والرشوةالهديةمباحث-

97"000000000/3...ـ0...،.........العحالهدايا-
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66011-00/36501!الياذلمنالطبعهبجانالحياالمبذولقجولحكم-

21-111/،00وا،ستئذالأالهديةفيوالكافروالحراةالصبيقولقبول-

7-1/6-........!.............الثلثعلىزادبماالوصية-

0001/7حكحهوبياذ،الثلثعلىزادفيمابالحصرفللمو!ثالورثةإذدأ-

"99-00000000003/799ابنهمناستقرضهبمالالابوصحةحكم-

0"0000/301-.........-..........ا.......الوصيأج!ة-

الفداصاكتابكلم

.-..................لمورث1وفاةفيالشك-

...،...التوريثتركيوجبالتوريثشرطفيالشك-

.........!......الدارل!ةالمواريثفيالدعوى-

............الانب!اءمنالا!ثعدمفي-الحكمة

-00000003/8601ا،نحىعلىالذكرتفضيل-مههـاضع

...........-..سيئامواليهمنترثلمعحر-بنهات

...التوريثيمنع،الارثمنالماحوجودفيالشك-

.................!وتسجيبه،المالبيتتوريث-

..............الموتمرض!فيالحختلعة-صراث

.................الميراثفيبحح!ادكالإقرار-

.....لوارثبمالاوبههـارثالحريضإقراربينالفرق-

العتقكتاب!

....................اعليهعحقبعبدهمئل-من

.......+..+....بالعخقالقربةنيهالإماميةاشتراط-

..........،..-.قبضهاقبلابضهجاريةالأبعتق-

.............العخقفيالحكحيالدو!من-مسائل

1482-00000000/41481سيد!بإدنيتسحرىالعبد-

............+،.ويحزوجهاامتهيعتقالرجلحكم-
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12"000003/0
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000003/11266

3/11689116-
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000004/0141
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000003/0125
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1346؟/.........؟امتنعإدايلزمهل،العتقبشرطعبذااشترىإذا-

00000004/1438-..00000000000.يكوذولمنالولاءفيمسالة-

3/1128-........نعفهعتقحزةالعبدتزوجإذاأححد:قولمعنى-

00000000000000000000000000000/40152العبد؟يلك-هل

831؟-41382/.................اعخقهاثم،أمتهعبدهذؤج-

4/1366.........-.0؟جزيةعليههل،النصرالىاعتقإذاالحسلم-

03/8201وحكحها؟الغناء،ك!علجمه،محرمةفجهلصفةالعبدق!حة-!يادة

699-3/594..........لهوهبهاالتيابنهجا!يةالأبعتق-حكم

هوالتيالصنعةمنيريد.حر،انا:لعبدهالسبد-قول

139134،لا13-3لأ4/2......."..........-.0000000فيها؟

000000000000000000/40134لكافى؟الحسلمالعبدبيعيصحهل-

0/40134جميعهعليهعتقعبد،فيلهشركا)الحوسع،الكافىاعتقإذا-

00000000/40134ثمنهوعليعنديالحسلمعبدكاعتق:الكافرقول-

3/78؟1.............اللهشاءإنعت!قأو،امسحرأنت:قولك-

0000000000000000000/39128عليها؟وقعثمجاريتهزوجرجل-

31344/..........-...واجبعتقوعليه،بعضهالمعتىملكإذا-

13لأ4/3جاريتههىفإذا،حرةياتنحي:فقال،الطريقفيامرأةلقيإذا-

النكاحكتاب*

48.1-000000000003/7901-...والتخليالنكاحبجرالمفاضلة-

3/6.14......................الفخن!منالزواجعلىالحث-

1؟1،15؟00000000000000/40913،60النفقةضعفمعالزواج-

21-0/111الظاهرةالقرينةبحكمالزفافليلةزوجتهعلىالزوجدخول-

0/31165-............................بالأجنبيةالخلوة-

0000000000000000000000/35901للخصيبالاجنبيةالخلوةمنع-

0000000000000000/31165-.......للحخطوبةالنظر-

231



؟/68؟1.............يحخلمحخىوليايكوذو،يزوجلاالصبي-

0133؟/..+..،،....اتضاقايقبللفلاذ،زوجتها:المجبرةوليقول-

00000000000000/33101،1112؟النكاحعقدةبيدهالذيهومن-

9"13؟/..............-....-...ابنتهازواجفىالأممشاورة-

1132/،،21-01/11لزوجهاالزوجةإهداءفيالواحدةةالصردولقبول-

(...أبآؤ-5نكحمائنك!س!أو،>:تعالىقوله-تفسير

429-41!00/3ء0000000000000000000000000000001الاية

علىالمهريسقرفهل،الدخولبعدالنكاحضفسدافسد-لو

0000000003/1113+...........المفسد؟علىيرجعأو،الزوج

علىأنفقمامقابلنفقتها،فيقصرئم،ضريرةلروج-من

؟000000000000000000000/3501-.!............جاريشها

0/3999؟بهالولديلزقهل،أمهأوابخهأوأبيهجاريةعلىالرجلوقعإذا-

وأعتقهاجاريةفاشترىما،،ابنهإلىالرجلدفعإذا-

!0000000000000000000000000000/3919؟الحكمفماوقئوجها،

54!0000000000000000000000/3بيعتإذاالمؤوجةالأمةحكم-

000000000000000000000/41531المرضعةوأجرة،الصغيرةنفقة-

000000000000/41521لهانجارفلافعتقتحرا،ا؟مةازوجكاذإذا-

0000000000000000000000000000/41521التكاحفيالثروط-

00000/31115المهر؟عليهيعودفهل،برضاعنكاحهامرأةافسدتإذا-

لاأعطاها،الذيبالمسمىلهاالصحابةحكمالحفقود-امراة

3/1114!.................................المثلبحهر

حلتلياحجريفيربيبتيتكنلملو"إنها:حديث-شرح

0000/14979-...........ا"الرضاعةمناخيابنةإنها،لي

1441؟/..........المسلمينإلىوترافعامحرمها،تحتالمجوس!ة-

؟4113/،00000001000000000003/1256باجنبيةالأختاستجماه-
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......+...........واختيهرجلمتزوجرجل:مسألة-

...............والإحصاذالزنابينتيبينالتفريق-حكمة

!لاماملكتلنسامنلحصئت>!و:تعالىقوله-تفسير

3/0......"00000000000000000000...(إلقس!تم

000000000000000000/4484بهاذنىممنالتزوج-حكم

3901/آتكفار<إلىأ!وجكتممنفاتكلولثض!ه!ن>:تعالىقولهتفسير-

00000000/41365،424الصداقتسحيةدوذالنكاج-صحه

3/"0001..00000-.......محرممهرعلىالزواج-عقد

..........أزواجهنإلىالنساءمناسلممنمهرردحكم-

0000000001/5،3/801!!........مخقوم؟البضع-هلى

.................الدخولبعدنفسهانكاحأفسدت-م!

......،.......مالهمنمثلهامهرلها،صبثةافخفق-صبي

..........................الديباجفيالحهر-كمابة

قيمفلهافبعث،درهمبالفالمهرحددةالصدا!طفي-مسألة

0000000000000000000/4415الألفمنهفطلبتمتاغا،

..........+.-...........الصداقفيالزوجلصرف-

03/6لا؟مالزوجبهيمراهل،ابنتهصداقالابقبضىحكم-

...............بصداقهايذهباذونوكطةامرتزوجمن-

...-............امرأتهعليهوتحرم؟أبيهبامرأةزنىمن-

........................الدبرفيالوطءأحكاممن-

............،...-..............الاس!مناءحكم-

الأ44/..0000،0]لمرأةفرجاوالذكر،يشبهماعملحكم-

...........!......المعشوقبخصورالشهوةكف-حكم

لا0000000004/24رمفاذنهاريصنفيكيفشبقبه-من

...................الاغتسالقبلالحائضوطءحكم-
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21!000000000000000000000000/41الأمةعلىالحرةتزوجإذا-

1383-2"13؟/.....................والرجلالحراةشهوة-

11442-14؟1/لم.......................ط!وقاالنساءإتيان-

؟000000000000/3501!..................للزوجةالخادم-

؟/!152...........،!........-؟...الولادةلعسرئكتب-ما

؟00000000000000000000000/3126افساءبي!القسمفيالقرعة-

0000000000000000000000000000004/9132بال!جهولالخلع-

9011-3/"000،011-.....00000محرمعوضعلىالخلع-حكم

4/"0000000000000000000000000000001312الخلعفي-مسألة

0.0000000000000000000/311111الحئلمهربدونالصريضخلع-

منيشيءالصغيرةابنتهيخلعولاالصغيرابنهيزوج-الأب

3/811،11112"00000000000000000000000-........مالها

الطلاقكتاب!ب

3/"000000000000124تحريضاوليسللحرأةوإطلاقإرسالالطلاق-

-"000000000000000004/1336133.-.0000001ال!نكاح-ف!قة

!000000000000000000/3126-.......الحلالابغضالطلاق-

؟/9151..........-.............واحدبلفطالثلاثطلاق-

؟127-3/79124،1262،1273؟12طالقإحداكن:الرجللمحول-

000000000000000004/1373عقالم!يريد:،طالقأنتةوقوله-

6.1!-1!!000/30يقع؟هل،وأعاده،كلحتكلاطالقأنت:وقههـله-

1/"00الطلاقعلىالشرطوتقدم،الشرطعلىالطلاقتقدمبينالفرق-

وفيه،أخرىطلقةلزمه"طالقانت9:رجع!ةلسصطلقةقال-لو

00000000000000000000000000000000،1/1791!..تفصيل

ناتريدينكتإن:ققال،تطلقنيأنأ!يد:الزوجةقالتإذا-

31135/مسنلة؟إرادةمنلابدأو،الطلاقيقعفهل،طالقفأنتأطلقك
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...............اللهشاءإنطالقانت:لامرأتهقالإذا-

03/63طلقكقدادلهإن.زوجهافعال،الطلاقأمرأةسال!-

1276-00000/30126-..الأخرىبزوجخهمطلقتهاشتاه-

0000000000000000000/326الطلاقماعددفيالاشتباه-

...........كسلهاوقبلدمهاانقطاعالحائفبعدطلاق-

000.000004/18"إغلاقفيعتاقولاطلاق"لا:-حديث

..........................الطلاقشهود-!جوع

...........،..........أمتهمنعبدهالسيدتزويج-

هىفاذا،طالقياتنحىتفقالالطريقفيامرأةلقي-إذا

..........................+000000000.امراته

9/3229"،-00000000000000000001/88الاستثناء-

.........................ببدك""أمرك:قالإذا-

وفه،الطلاقفيالحرطعلىالشرط-دخول

3/لأ601،3-000000000000000000000/1101صود

....+....!الطلاقلفاظفي،بالنيةالعاماللفظ-تخصيص

0000000003/92جريرابنأياموقعتالطلاقما،فيمسألة-

0000004/17-.................ألامةعنالغائب-

00000/334(0الطلاقتعلبق)فيأوجهئمانية!هشعريت-

/0000001عطفبغبراوبعطفالثرطعلىالشرطدخول-

000000000000000000/352بالمحستحيلالطلاقتعليق-

............حاملافبانت،طالقفاتححلتإن:-قوله

مشابهة،وصور.."كزلكمنلبستإنطالقنت":-فوله

00000000000000000000000000000/461وتحريرها

ثم،يفعلهلاأنهالثلاثبالطلاقشيءعلىحلفإذا.-مسألة

..-.................،..تزوجهالميفعلهولمخالع
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..............التوريثيمنعلاالطلاقوقوعفيالشك-

...............0الطلاقأوالفيئةمنامتنعإذاالحولي-

.........................بالوطءال!جعةحصول-

إلىروجخىراجعت.!قل:الرجعيللحطققالفقهاءقول-معخى

......!......................+.....نكاحي("

الطهادكتاب!ل!

..................تحريمهوادلهالظهار،حكم-

............إنشاء؟أمإخبارهيهلالطهار،صيئ-

!...................ح!امعليإمح!داكن:قوله-

............(..فتحريررمبة>:تعالىقولهتفسير-

..............مواضعثلاثةفيالمظاهرالله-كذب

اللعانكتاب*

.....سـةثلائينمنذأحمدفيهاتوقفاللعانفىمسألة-

...........01!...........الملاعنةفيمسألة-

............بولدفجاءت،يدحلولمبامرأةلزوج-

......الاحكاممنفيهماوبيان،زمعةبنعجد-حديث

........أسودغلاماامراتهولدتالذجمماالرجلحديث-

الولد؟يكونلمن،لهيولدثم،بيهجاريةعلىيقعالرجل-

...+...........الفراس:العسبثجوتجهاتمن-

العددكتاب!!

.........................!نيةإلىتعتقرلاالعدة-

..................عنهاالحخوفىفيالعدةاتى-تانسير

...............روجهاعنهاالحخوفىعدةانتهاءتاريخ-

عدتها،انقضاءقبلالقرءذواتمنصارتإذابالامهراليعحدة-

........./الح!ضحالالأشهراعتبارلبطلانإليهاانخقلت
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والنفقاتالرضاعكتاب!

332/!................والمرضعةالحرضعبينالفرق-

علىأنفقه:قالديصارعصدياللهرسول!ياةحديثشرح-

......000000000000000-.."...الخامسإلى..بيخك

يجبرو،الحاكميفعلههلمحها،فاضنغالنفقهعليهوجبت-من

0000/0000000000000014/5.3"...........؟عليه

...............القسمفيوحقهانفقتها،الزوحةإسقاط-

.............الأمدوذالأبعلىومرضعتهالصغيرنفقة-

000000000000000000000000004/893الجدةحضانة-

..............ا!...-........الحضانةفيالقرعة-

والدياتالجناياتكتاب،،

0000000000000000000000000/20الصائلقتلحكمة

.................وبعدهالجرحقبلالقصاصعنالعفو

0004/895المكلفإلىبلوغهابعديكونإنحاالأحكاملبوت

................0000000000000ئقاتل؟هلاللص

.............قود؟عليههللضا،ظةشخصاطعنمن

..............!..........000بالرفسالدابةجناية

عليه؟المحنيئيقدمهل،المدينعدأو،المرهونالعجدجخاية

000000000000000010000000003/830السرايةحكم

.................................الديةآجال

..........................القود:القسامةموجب

..،...............الحربدا!فيأسلمرجلاقتلمن

الحدودكتاب!لإ

............عثرائهم"الهيئاتذوياقيلوادا:حديثشرح

4032/،00000000003/3701الطاهرةبالقريحةالحدإقامة
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..............الزناإلىالحوصلةالذرائعسد-

............غسلها؟ئعادهلوطتاذاالحيتة-

.........ودفعهاالزنا،حذالإيطالالحيل-بعضى

...........-.......ا.......اللوطي-حد

.،.....،...مانعها؟يقطعهل؟المكتوبةالضالة-

..................0000.01السحاقعقوبة-

.!..الكفردوذبالزناالقذفحدفيالتشريعحكحة-

وفيشهود،أربعةالزناثبوت!يالشارع-طلب

.+.................ا...ذلكول!بب،اثنين

..قذف؟هوهل،مثلكيلدأدلفلانكاناما:قول-

....................بلدهمنالمخنثنفي-

،....الفاضلةوالارمانالأماكنفيئالحدودتخليظ-

.............الخحرإلىالحوصلةالذرائعسد-

........-.الدمشربدونبالخحرالحد-حكحه

..........!.......ارمضانفيالشا!بحد-

منعيرهدوذالخحرمنقطرةبشربالحدفيالحكحة-

.!...........؟الحكمفما،افتفص!بحه-صبي

......................-الجاسوسعقوبة-

...........اليتيممالاكلفيالحدعدم-حكمة

...والقصاصالسرقةفيبالقطعالعقوبةفيالحكحة-

-.......بالقطعبةالعقوعلىالوا!دةالشبه-كشف

.....الك!يرنهبةدونالقليلاسرقةفيالقطع-حكحة

...................السرقةفيالقصدتأثير-

.00001000000000000000001الطيرفيالقطع-

...بسرقته؟صاحبهئقطعهل،للسرقةالحعلمالقرد-
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.......!......بالتعريفالحدوجوب-

....-عنهمالله-رضيالصحابةساب-عقوبة

.............الزدةانتفاءفيالبماكراهأث!-

الأطععةكتاب!

..........لقحةكلعدوالتسح!ة-الححد

..........وجلدهاالحيةلحمبينالفرق-

......................الحية-جلد

000ء.،.؟يباحهلالحاءفيالصيدسقطإذا-

.يضطربوهوبالماءورمجهالدجاجذبح-حكم

...!............السفرفيالبصلأكل-

..............-........الطينأكل-

....."مكانهفيالطيراقروا9:حديثشرح-

..............-.واث!ه،الطعامفضول-

....عيهمعحرورد،الخمرأستباحواالذين-

.....الطعاملضرورةنفسهالصبيبذل-حرمة

..................بحذكاةمحخةاستباه-

........،.بيتهفىوجدهطعامقيالشاج-

والفرقتبيحهومالاالضرورةتبيحه-ما

.........................الاشتجاه

..........نغمتهلطيبالطيرحن-حكم

هل،نجساوطاهرهوهلالحاء،فيشحاجإذا-

...........الذكاةفىالقصابقول-قجول

.......................اللجل-صيد

مجوسىمنلمسلمالحعلمبالكلبالصيد-حكم

غسلهأوالانيابمحللمييزدونالعيد،اكل-
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3/610-....بالعاءاوبالجرح،الطيرموتسببفيالشك-

.....................-..+.العدوارضفيالطعام-

والكفاداتوالنذودالأيعانكتابب!

...............................الحمينتعريف-

بضعةلأنهابنهإلىوكلهلم،يفعلهأنسىءعلىحلف-لو

!....!..0......-.............قسحه؟يبرهلمنه،

.......................،........نوعانالقسم-

الأمس،قبلأنهفبانيالامسكذااعملأنه:حلفإذا:مسألة-

...-......................!.!......؟يحنثفهل

.000000000العحامة؟ءتجزىهل،الجحينكفارةفيالكسوة-

..........الحكلفعلىوجوبهاحالالكفارالبفي-الحعتبر

0000/4348+.............دلهاالواجبةالماليةالحقوق-

...خير"هوالذيولياتيحينهعنفيكفر..".حديث-شرح

..!-..................جنسينمنكفادتانعلحهم!-

...............وشرطهاسببهاعلىالكفارةتقديم-حكم

إل!ينتقلاو،يلزمههل،بعضهاعلىفقد!،عتقلؤمه-من

0000000000000000004/344...!..!.......؟بدله

000000000000000000/3261باخرعليهمحلوفياشتباه-

....-غزلهامنالخيا!فخاطهامرأتهغزلم!يلبسألا-حلف

...............-...........حجةبثلائينالحلف-

..............-.،.........:......النذرصيغة-

......00000000000000000مالهبجمـعالصدقةنذرمن-

...........................نفسهبذبحالحرءنذر-

القضاءكتاب!ثب

1،927

/4043

02/45

17!/3

3!/02

3/810

4/304

4/342

1934-

/0282

4/465

/1!..

345-أ

1،027

4/042

4/441

/3350

4/441

4/522

؟00000000000000000000000/4133والمفتيالقاضيبينالفرق-

024



الحسلمينأعحالفيالسحشركيناصتعمالحكم-

....،.ربعة:القضاةياخذهاالتنالأموال-

..............الحكمعينتفقأالهدية-

..00005000-.....للقاضيالحالدفع-

........وأنواسه،الخبر-

...-أشياءبثلاثإلايصحلاالحاكمحكم-

لصروطه:وم!،الشرطعدم:الحكلممواشعمن-

فيلهاأصللاورسو!همالحكاماوضاعاكثر-

....................--."القضاء-

..للزجرعليهالحدعىتحليفالقاضيطلب-

............-القضائيةالفقهدقائق-م!

......الحستأجرةالدارفيالكناسةدعوى-

......"..............الداردعوممط-

.............بالظاهرالمتايدةالدعوى-

.................المعيب!ددعوى-

......وعليهالمجهولمنالدعوى-صحاع

......الكنيسةفيالكتابىاستحلافحكم-

.......بكذاحكمتكنب:القاضيقول-

...!......القضاءفيمسألةفي،-معاياه

.................الإرثفيالشهادة-

...............الحكمعلىالإشهاد-

...................القسحةنصاب-

...........والروايةالشهادةلينالفرق-

ورسولهاللهكلامفيالبينةمعى-

0000000000000000/33801والصحابة
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،1-6001"3/409116

000003/9701-0"11

000000000003/7801

بعدها-فحا0003/9801

1/13.-.......ء...

000004/13181322-

0004/1318الحانععدم

"000000/4148لشريعة

00000000000/33501

000004/9147-0148

000000000004/1517

000000000004/1428

000004/1427-142"

4/26؟0000000.0001

000000000004/1318

00000000000/41334

000004/7014-"814

00000/40133،13!.

00000000000/41351

....!000000/41375

000004/9136-1372

........."000/101

............-01/8

-9301،4/1317-0132



1372-13لا40/،00000000000/114يصحلاالشهادةلفظأشتراط-

00000000000،0001/13!.........ا..+...لاشهد([-معانى

0000000000000000/44913-....السلطاذاكدالشهادةخافمن-

0100000000000000000000000000000/101للشساهدالجرح-بينه

000000000000000000000/41488-....االشهادةفيالولادةأثر-

000000000000000000500000000000004/1488الغلامشهادة-

0000،0000000000004/1437!.........الشهادةعلى-المحهادة

4/"0.000000000014-.10000000000.0لشهودالقضاةتعديل-

0000000000000/41376+....+.........0000الشهودتفىكية-

301/".-.....القاضيعدلهمنإلاعدولكلهمالناس:الحربيقول-

0000000000000004/1488-.!......يحجولمأيسرمن-شهادة

11لأ.00000000000000/3!......ودليلهامعناهاالحلعيد،شهادة-

30128/+........-..0.00000.0؟الجرحمالعدالةالاصل-هل

00000000/30128،4/9133-.،...،..الشاهدعدالةفىالشك-

000000000000/101"............-.......الخرجحةنصاب-

0004/11437ء..............0000.01.المراةتعريف-

1355،/:..+.................الاستضاضةعلىالشاهداستناد-

00000000004/91131!الظاهرةالقرائنبحسبالعخخارعينبينالحكم-

000000000000000000003/11538+....ا.وحدهبالنكولالحكم-

00،00000000000000000000/101،111.ا+لللعالخقويم-نصاب

1؟3/8..0000000000000؟الحاكمعنديشهدوذكانواالذينهممن-

00000،1/84/9131-...............إ......النساءشهادة-

1355؟/..............وفرعهأصلهشهادة:القاضيسحاعحكم-

15-00000.00000.1/13-...نف!فعلعلىالمرءشهادةمواضح-

00000001/8!.....الحححهادةفىوالذكوريةالعدداشتراطفىالحكمة-
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0000000000000000001/9!.................العبدشهادة-

4/!000000.000000.00000000000143الفاسقحالكشفحكم-

1377-؟/1376........!........الشهودلفمقالحكلم-!ض!

21-111/.00والاستئذانالهديةفيو]لمرأةوالكافرالص!يقولقبول-

00000/112-............البيتمتاعفىوالمراةالرجلاخشلاف-

3/!00101!................بالقرائنالخص!العلى-الحكل

03!أ000000000/4السفرف!الوصةفيللمسلمينالذمةأهل-شهادة

931؟؟/............................الحفظرديءشهادة-

1375-؟137؟/.....يذكرانهماعلىأوالخطعلىالشاهدينشهادة-

؟000000/4137!..........الكتابفيماعلىالشاهدينشهادة-

1؟62؟/،1"000.000000000000000.00/330بالوصفالقضاء-

بالقرائنالقضاء-

1322-49131/،5901-9301،8701-1"000000/336والفراسة

3/"0000.301-،......بالقرائنالحكمامد:مذسسمحاسنمن-

1276-00000000000000000003/5701،1261واحكامهاالقرعة-

1267-0/31264-..........فيهالمحتشازعالحقتعيينفيالقرعة-

0000000000000/31264!.....بالقحا!القرعةشبهمنقول-بطلان

3/"0000.00000.00000000000126ء.....-.المرسلةالأملاك

301/"!00000.00000000000000.0000000000بالقيافةالحكم-

01-00.0000000000001/9+....بالنسبوإخباره،القائفقول-

000000000000000000000/101بالواحدوالاكخفاء،القيافهنصاب-

وأفيهمااعرفلاولكنالص!ند،علىوقعتالمعر:-قول

4/1374....-..0...!.00000000000000100000فيماجميع

279-0000003/269،ثلاثةإلامئةعندي"لهالمقز:قولفيالقضاء-

000000000000000000000000000000/198الاقرارفيالاسخثناء-
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متفرقات!لا

22!1-32101/......................القاسمبأبيالشكحى-

1522!/................ا...-..للحراةالخكنية-

00000000000000000000000000/41522"عيسى"أبيب-التكحي

00000000100000000000000000004/1522+،..الصبي-تكخية

1524؟/--........................+.-.الذمةاهل-لمحكنية

00000/41522يهمخاداتهفيوخص،كالأعحش،بلقبهالشخصعرفإذا-

؟00000000000/4152بالحفىأصيبلماللصروذيأححدكتط-كتاب

/1525لم................-..........الرقيةفيالتفل-حكلم

24!أ؟/.....................+الأربعاءيوموالحجامةرةالنو-

000000000000004/1523+....والطلالشحبرديئالجلوسيكره-

،/0000000000000000000000000001523قفاهاعلىتنامالمراة-

0000000000000000004/1525..-...........الحقنة-حكلم

1362-000/41461وحكحهالخير،منفيهقيلبحاالشخصإعجاب-

00000000000000000000000000/41435بالسواداالخضاب-حكلم

1523،!143/لم....فداكالدهجعلني:وقول،بالوالدينالتفدية-حكلم

000000000000000000000/41434!.....البهائمديئ-التحريش

3/33،1......!+...................-...الحعانقهحكم-

33؟أ-0/1،311-.....ذلكفياححدوصنيع،للقادمالقيام-حكم

00000000000000000000/131.1الحآزر؟امالسراويلحبأيهحا-

31؟أ؟/.........................+...الحديدخاتملبمس-

1431،/0+...................بالمقراضالحاجبمنالأخذ-

لم311-0143؟/.........0!عرضهاطولهامن!اللحيةمنالاخذ-

000000000000004/1413فوقها؟أمالسرةتحتيعقد؛واينالإرار-

وانهرفيبـفسهيلقيهلى،نحوهاوسجعالانساندهم-إذا
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-00000000003/77017801!0...................5؟نحو

0000000000000004/3913!.....بالاجرةوالقرآذالحديثكتابة-

2913؟/...حاجهبقد!لهيتيسرعاأخذ،السلطانعندجاهلهكاذ-م!

5"0000000000000/31لا؟ممالهمنأجرايأخذهل،اليتيم-ناظر

000000004/1477النيةيكفيبل،باسمهإليهالمهدىتسميةيشخرطلا-

"015-؟/7015....................الاسمالعلىالمداومة-

يستحع،وهو،القرآنيقراانيخرهمناحمدالامام-طلب

1701-36101/ذلكمثلويخرهمشيوخهبعضعنونقل،لايةايف!روكاذ

1/؟0.00000000000000002ع!النبيكيرمعينعلىالصلاة-حكم

الدعاءفىفوائدلا

الايماذيتملاممااعتقادهيجبمااستشعارالدعاء:ادابمن-

؟أ.000000000000000/2.الصحيحالاعتقادبذلكتوصلا...بهإلا

"84-2؟"00000.00000000/3!شروهى،الدعاءإخفاءفيفواثد-

منوالسلامة،ودوامهالخيرحصولعلىدالاالتحيةلفظ-جاء

00000000/2966والالحزاموالتضحنالصطابقه:الئلاثبالدلالات،الخز

الصرأ!إلىالهدايةدحماءمنأوجبولاالفعدعاءللعجدليس-

4،054؟0/21والنفسالحياةإلىحاجتهمنأعظمإليهفالحاجة،السمسحقيم

الحق،بحعرفةإلانجلهاإلىسبيللا،والسعادةوالفلاحالهدى-

0/2044الحسخقيمالصراطسؤالإلىاحوجالعبدفكاذ،كيرهعلىوإيثا!ه

ذكرالشكروأضلالحنعم،شكريسخوجببالهداية-الإنعام

؟0000000000000000000000000000/221يطاعتهوالعملالمنعم

جميعإلىالهدايةالدلا.فيمسؤولوأعظممطلوب-اجل

0000000000002/941عليهمانعممنكلسلكهاالتيالطريقتفاصيل

54"-0000.00003/853..0000000وانواعهالدعاء،فيالاعتداء-

!*!ال!
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الأصموليةالعسائلفهدس6+

بلوغهاقبلالحكلفحقفيالأحكامثبوتمسألةفيالأقوال-

10-"000000000000000000000000.0000000000016إله

هو،بلوغهبعدالعبهدحقفيالاحكامتثتتإنما:-قاعدة

فيتثبتهوالدلائلالحدود،فىعيهمجمعوهو،إليهوبلوغها

00-000000000000000000000000008915وأمثلته،العجادات

0000000000000031لهمقا!نونوع؟قبلهنوع.نوعان-الاسخطاعة

0000000000001لدائهامقصودةليستبالتكاليفالحاصلةالمشاق-

15-01612ومأخذهافيها،الاختلاف،ئطاقلابحاالخكليفمسألة-

إل!النظوإل!يتنوعيطاقلابماالحكليفمسألةفي-النزاع

51-000001614ووقوعهبهالامرجوازإل!النظووإل!،بهالحامو!

7-00000000000000486العلمولنببنهاوالفرق،المرفةحد-

-000010000000000015-......فيهوالاختلاف،الخبرحد-

وماض،عليهمدلولهفتقدممانوعاذ؛الحاضيعنالإخبا!-

.................................التحقيقلابالتقدير

3-000000000000000000205الرجحانهووأنه،الظنتعريف-

وهذا،والترجيحالأقوالذكرمعالترليب؟تفيدالواو-هل

00000002-....ء...........الاصولييناكثريعرفهلاالراجح

81-0000!....!وجوابهإن"إفيالأصول!ينبعضمناستثحكال-

لدلالتهلهاللفظلاقتضاءيكونقدء،الشيعقب-التحريم

.............-............محضةعقوبةيكوذوقد،عليه

2-181-!..أفقهوأيهما،مسلكانفيهالامرلمعنىالمحتملالخبر-
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16

16
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16

16
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16

91
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.......................الحبربصعنىالأمر-مجيىء

وأمحلة،والنهيالأمرمعنىفيوهيالخبربلفظاشياء-جاءت

.........-..........................ذلك

.................البرانفيوالتحريمالوجوبالفاظ-

.....01.سؤالعلىإجابةالحكمعلىودلالتهالحفي-ئسبجح

021الحكموامتناع،وبغضهالفعلمحبةعلىودلالته،التحب-

.......،!.....للوجوبالمطلقالأمركونيستفاد-مصا

........!...........للتحريمالنهيكونيستفاد-مصا

..................+..الوأجوبعلىالدالةالألفاظ-

......................التحريمعلىالدالةالألفاظ-

........والرسولالقرآذلغةفيود،لتهايخبغي""لا!لفظ-

......................الإباحةعلىالدالةالألفاظ-

والندبجوبالهبينالمشتركةالصشروعيةعلىالدالةالألفاظ-

اقربالتحريمإلىوهيالفعلم!المنععلىالداله-ا،لفاظ

لأ".+....!...........-....ا....الكراهةإلىمنها

..........ودلالتها،ورسولهاللهيكرههاو،أمكروهلفظ-

............-........مخهبححنوعالامتنانيصحلا-

.-.....+..........ودلالتها،أفعلفلاأناأأما:لفط-

..!........ودلالتهالنا،يكونوما،لكيكوذ)ماا-لفط

...................!...الاباحةلفيدالتيالالفاظ-

..........،...........؟النهيأدئةمنالعتابهل-

.............-......لا؟امبهمأمودالمندوبهل

قىيبا؟الإفضاءكانفإن،الصفسدةإلىإمفضياالفعلكانإذأ-

حكمهاو،الاباحةحكميحلبلمبعيدأ،كان!إن،حرامفهو

فهو؟الراجحةاوالخالصةالمفسدهامعشأالفعلكان-إذا
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000000000001165المكروهفهو؛المفمسدةتلكضعفتوإذ،المحرم

عدمتحققمنيلزمو،،الحكلمثبوتفيأشرطالما-)عدم

والردالقاعدةهذهعلىالقرافياعبزاضالحكلم(أببوتالما

-"00000000000000000000000000000000001316131عليه

1318-0000001317+......وعدميوجودي:إلىالشرطانقسام-

فيومخاله،القوليةالأسبابمناقوىالفعلحة-الأسباب

1253-1232..................بينهماوالفر!،عليهالمحجو!

301-هـأأ0000000000000000-.المرطعلىالشرطدخولصالة-

1318شروطهمنأشرطالماوعدم،الحكلمأموامنمانعالشرطعدم-

0000062-...........وقولفعلنوعاذ،السجب-

00000000005!..............شرطهاوسبجهعلىالحكلمتقدم-

00000000000000006أحوالثلاثةفله،وشرطسببللحكمكانإذا-

000000000000001536؟المقتضيقيامإلىيفنقرهلبالمانعالتعليل-

سواهحادليلوكل،والس!نةالكتابإلىتعودكلها-الادلة

00000000000000000000001322منهحافمسحنبط

0000000.06601..!.......-..بالفعلالبياذ-جواز

حق-فىالمفضولإلىالفاضلالعولعنالعدول-جواز

6601-....-000000000000000000001الجوازلباذ-النجي

006601!.................الحاجةوقتإلىالبياذتأخيرجوار-

00000000000000001311الوحينزولوقتالفعلعلىالربإقرار-

0000000000010000000000000000000001311ع!النجىإق!ار-

000000161!ماماتاربعةبعدإلاظاهرهعناللفظصرفادعاءيتم،-

يحضمنمجارهإلىوحقيعحهظاهرهعناللفظصرف-مدعي

1661-000000000166الواضعومرادالمتكلممرادعنالإخباردعواه

شىء،لغةاللفظموضوعمنباللغةالعالمالمجتهديذكره-ما
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01662شيءمحاملهجحلةمنموأردهبعفىفيخاصامجحلألهيعينوما

امتخع،واحدهوتيرةعلىظاهوهفيكاالشيا!تعمالاطردإذا-

00000000000000000000072واقوىالنصبمنزلهصارلأنه؟تأويله

062والمحتملالظاهوفيبلالحخصوصفييدخلانلاوالتاويلالمجار-

لأ2-0000000026+.-..........إي!ثيحينيعرفنصاالشيءكون-

النهيوحديث،قبضهقملالطعامبيععنالنهيحديثتعارض-

:بابمنيكونفهل،يقبضمالمبيععن

4فيقدم،والخاصالعاممنأو،عليهفيححلوالمقيد،المطلق

!؟12....-......!..........بالعفهومالعحومتخصيصمناو

لفظةوفىوطهورا"مسجذاالارضلي"جعلتا:حديثوصحله-

0000000000000000000006421-......000-.طهورا""وترأبها

عنالبيانتاخيرححلهيستلزممالمالمقيدعلىالمطلق-يححل

؟124............................:.ومحاله،الحاجةوقت

3؟00012مخنافيينبقعدينيقيدالاالمقيد:علىالمطلقحملشروطمن-

1243-0001242المقيدعلىالمطلقححلفىوالنهيالامربينالفرق-

2؟12اللفظعنهشلبتقييدوبي!،اللفظمدلولبعضإخراجبينالفرق-

الكليةفىوححلهشيء،الكفيفيالمقيدعلىالمطلق-حملى

00000000000001242"..............ا."..ومثاله،اخرشيء

9162-162لأ........يؤخذلاومتىبهايؤخذمتى،الاقتران-دلالة

0000001314الحخكلممرادمعردةفيواهميتهافوائدها،!السياقدلالة-

0009153+..-.........-..للعمومالشرطأدواتانعلىالدلاس-

0001538-.......ع!ي!العبيحديثمن،الحضافالاسمعمومتفرير-

مجحل،غيرالأعيانإلىالحضافانوالححريمالتحل!ل:-قاعدة

00000000000000000000000000001535عامألمضحرمتضمنولا

0000001386و!دهالواحد،بخبرالقرانعحومتخصيصعلىال!تدلال-



وإن،العموممنهيلزملمماضياخبزاكانإذاالحضافالجمع-

.........00005واعثلته،العحومموا!دهفاكحرمستقبلاكان

.....وأمئلته،العموميفيدوالحضافباللامالمحلىالجحع-

0050وامثلته،العموميفنروالمضافباللامالمحلىالمفرد-

........................الإثباثصياقفيالنكرة-

....،.،...،001ء.000000تعمال!يصباقفيالنكرة-

..........................تعتمالشرطفىالخكرة-

.........-..............تعتمالاستفهامفيالنكرة-

..........وامثلتهذلكلةواد،تعئمالخفيصياقفيالنكرة-

..!..إطلاقيوعموم،وصفيتقييديعموم:لوعانالعموم-

مطلقيستلزموإنماعيخا،الأخصيستلزملا"الأعم:-قاعدة

.........ذلكوتفصيلالوجود"فيوقوعهضرورةالاخص

........................الاشئاءمباحثبعض-

................!......روىماالراويخالفإذا-

.....معهاالانمةوتعامللحالتعارضظاهرهاالتيالأحاديما-

000000000000000000000000076الأصلاستصحاب-

............!...التخصيموالاستحسانبينالتفريق-

الاسلامشيخوتحريرمنه،الشافعيوموقف-الاستحسان،

لأ6،132!ا000000000000000000000000000لحباحثه

+....+.........................قجلنامن-شرع

ولقريرالحناظرات،سرارم!فطاطلعالقراذتدقي-م!

والحعارضة،والفرقالنقض!وذكر،الشبهيطالو،الحجج

؟15...........وأعثلته،ويكفييشفيماعلى،والمنع

والجحعوالحاخذ،ال!حرعيةالعللبينم!اولع!ي!-النبيئ

والشسلسلوالدور؟والحلغاةالمعتبرةوالأوصاف،والفزق
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006013

006013

أ-6013

3013..

005013

3013..

-05013

005013

-00726

001241

29289-

000519

001528

11268-

001531

11533-

-01264

بعدهافما



000533+.......-...،...-...اذلكوامثلةودطعهحا،

جدبالراللهانبياءنصوصمعارضهةالذنوباعطممن-

935..............!.......0000000001-والقياس

...تخطئ!هلاالحنقولفهما،ستجاطاتواالأقيسةمنالصقصود-

...........والشرعالقياس:إلىالدينالبعضئقسيمنقد-

..والعقلالشرع:إلىالدينفيالكلام1الناسبعضتقسيمنقد-

..................مثلهعلىفيهمختلفقجاس-لايصح

..............-...........الشجهقاسعلىمحال-

لاعنهخروجهاوصلهعلىالوصفابقاءفيالشك.-قاعدة

...................الأصلإلىاستناداالحكيمفييؤئر

.......001الحذهبيةوالفروق،الأحكامفيالحؤثرةالفروق-

...........!...محالهافىالصحيحةالعلةطردوجوب-

.......اللحمبأكلالجلداس!عحالإلحاقفسادبيانتقاعدة-

00537الاحكامفيلهالأثيرلااليالأوصافإلغاءعلى-مخال

..............بهوإلحاقهبنظيرهالشيءتشبيهعلى-مخال

الحكم،بذلكاول!اخرمحلولم،محلفيالحكمثب!إذا-

.........!........ا+..فيهبثبوتهأولىفهو

:نوعانالحقيقة-

الشريعة.لبوهى،صحيححق-حقجقة

...+.........!.........للشريعةمضادةباطله-حقجقة

الشكيعرض!انحا،البحةفيهمشكوكسيءالشريعةفي-ليس

..0..........!....................-!للحكلف

وعلجهلهيحتجمابحالوالعنايةالقصديجردأن:الحجاجطريقة-

والفاعلين،الفعلينبينيأتيادلهاكابفيالساوجد-نفي

000313-.................ا...وأمثلتهاوالجزاءي!،
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0317
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0528

0536

،953

0537

0538

0190

0277

0063
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معكن،تحقيفالاتقديرالحعدوممنزلهالعوجود-تنزيل

0125،1268-000000000009124!.....!....وأمثلته

..وأمثلته،ممكنتحقيقالاتمديراالحوجودمنزلةالحعدومتنزيل-

بينهما.والفرق،المشتركالقدروإيجاب،المشتركالقد!تحريم-

........بالإبطالأصولهاعلىتعوداليالفروعلبعض-صو!د

............التعارضعندالترجيح:بالطنياتالدملشرط-

0000001347للترجيحمدخلفلا،اليقينالعحلطريقكاذإذ-

......الجدللاهلقولاذالحقيخيات؟فيالمعارضةتسحعهل-

الأصلي،فييغتفرمالاالضحنيالحبوتفييغتفر:-قاعدة

..................................ذللثومسائل

بالاسبابالخبرةأهلإلىفيهيرجعالحكموقوع-دليل

..............................والحوانعوالشروط

سببيهدليلو-وقوعهدليلغيرالحكممثروعيةدليل:قاعدة-

0000000001322!0000000000001ثبوتهدليلغيرالوص!

..........الشارعكلامعليهايحمللاالحادئة-المصطلحا!

...................نوعانبهايراداللهكابف!الحجة-

..........إنكارهويجبلهسلفلاالذيالقولفيالضابط-

......وسفهضلالةاللهمنهدىولاعلمعندهليسمنتقليد-

...-...........المقلد؟ليعحل،المفتنتعدديشترطهل-

؟166؟/...................والحركبالبس!طالجهل-

منإلابهذايصدبنولاتصورا،الناسافسدمن-المنطقيون

.........+.....................القومقوانينعرف

000000000000001661آخرشيءوالدلالةشيءالاستدلال-

....بشرطينإلاالمدعىتسليميستلزملاالدليلموجبتسليم-

لهيكونلاأذإلا،الحكمبطلاذمعخندليلبطلاذمنيلزملا-
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؟12

932

؟13

؟13

134

؟13

132

132

162

016

12لا

161

166

ثم19

166
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00000000000000000000000000011273..%....-...سواهدليل

بطلانعلىودلالتهشيء،المس!دلفذعىعلىاللفظ-دلالة

00000000000000000001661-......،0.اخرشيءمناذعهقول

محخنعالحتكلممرأدعلىالدالةالقرائناجمغعناللفظلجرد-

0000000000000000000000009165الذهنفيمتصور،الخارجفي

لهووضعه،تارةلهصلاحيتهبهيرادالحعنىعلىاللفط-ححل

000009165وكذا(كذاعلىاللفظ)يححلالخظارقولفيفيتامل...تارة

00000000000،09165اخرىثيعليهالحدلولو!نعثيءالدلالةمخع-

كونهيجوزبل،كليةقضجةتحتاندراجهالدلللذرطمنلسكإ-

0000000000000000000000000001161!عئنالئبوتمسخلزممعينا

فيها،المذاه!المئبت؟يلزمكحاالدليلالنافييلزم-حل

1573-ألأه000.000000000000000002..إ..".....والتحإيق

10000000000000000000000000001572،بالدليلالمطالبة-سؤال

932-00000،000000000000328قسمكلوتعريفالدور،اقسام-

0،00000000071!....0التقدمدوربخلافبحمتنعليسالحعيهدوك-

!*جمم
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الحديثيةالفوأندفهرس7+

غحرمناخرطريقمنمجيئهالخبر،صدقدلائل-من

..................الاولمنتلقولاتشاعرولا

.............00أربعةالتفصلفىالكلام-ئروط

الفضل،وجوهئثبيتمنلهلابدالتفضيلفي-المتكلم

إلىانقلبوإلا،وعدلبعلمالكلامليصيرسبابه،و

..........-............+....وظلمبجهل

الحتقدمي!اقوالوترجيحه،العللفيالقيمابنكلاممن-

إلىالصلاةفييذ!بكان-ععهأدله-!ضيمسعودابن-

........!.........الصحابةمنغيرهفيهاخالفه

....-أالجامع(كتابهيضحنهالمالخلالرواياتبعض-

.......حمدوفعل،يراهلاوهوالشيخعن-الكحابة

الحديثفيالكلاممنيعرفونهلافيماالمتكلمين-دخول

................بواحد؟!يهيكتفىهلالجرح-

........-...-.واليقظة،العدالة:للراوييشترط-

...........0000000والروايةالشهادةبينالفرق-

.........المحدئينمنأمهإلىنسافيحن:-فصل

........0عليهامثملةو4والحفترقالحتفقفي-فصول

..الصحةباثتراطمعلفاالضعيفالحديث!واية-جوا!

....................ثقة:الريانبنالمستحر-

..+....بهيعبألا،الرفاعيعليبنعليئأحمد:قال-

............!..جابرعنمنمهبنوهباحاديث-

3!5

طاةموا

4011

دهمواو

لكلاما

2011

5511

سياءأ

!لجالروا

03911

04911

1566

5011-

،5011

1156-

00849

00859

01415

لا004

00001

00008

00008

4911-

7911-

01434

08015

01458

01441



يكنولم،حديثينمعقلبنعقيلبنإبراهيمعناححد-كتابة

يحدلا.................-.....................

.........عبدالصمدمنإليأحبمعقلبنعقيلاححد.قال-

...........لماالاسلام"شيخباححدلقبهالطيالسيالولدأبو-

احدفيهيقدحولم،واعلمهمالناسأوثقمنعروةب!هشام-

.............................ا.!حديثهرديوجببحا

..........................ارطاةبنالحجاجتدليس-

.........................الأزدقإسحا!اعلىالكلام-

مفاريدفىالراريحاتملأبيالدكوليالعباسأبي-سؤالات

..................................الصحابقأسحاء

.................ححدمنقديمسماعهسعيدبن-إسماعل

!لا!،!
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والبلاغيةواطنويةالنحويةالمسائلفهدسي!

.-.والخسامحوالتشبيهالاستعارةعلىمحمولالنحاةألفاظاكثر-

.....--........كتابفيتجدهلابماشويهكلام-شرح

الأولالمفعولعلىالاقتصا!يجور"لا:سيبويهعباره-شرح

.........-....مذهبهالقيمابنورجح"أعلمتا،بابمن

............)كلا(ف!سيبويهقولخلا!القيمابنأختار-

الإسثناء%

فيها؟والعذاهب؟مخرجهوشيءايمنالمستثنى:-مسألة

0000000000000000000000000000000002والتحقيق

مشكللوانهالاستثناء،علىالمتأخرينبعضاورده-إشكال

00007+........................وجوابه،الشعفل

مجرىفيجري،قلهبمايرتبطبل،بنفسهيسخقللا-الالسخثنا-

...................00000000000،1والعطفالصفة

ألشصؤت!لايعلومن>قل:تعالىقولهفيالاستثناءعلىالكلام-

..........-.........-......ألنه"<لااآلمحبلارضىهـا

00005القرآنمنمحلخهو،وماهيتهتعريفه،المنقطعالاسخثناء-

"..عطف؟أوبدلهوفهل،قبلهلماتابعاكانإذا-الصمحنى

-....................الاستثناءفي)إلا(علىالكلام-

....................)الواو،؟بحعنى)إلا،تكونهل-

...-.....نكرةتكونومتىمعرفةتكونومتى)غير(-حقيقة

>غيز:تعالىقولهفيالا،بدل)غر(مجىءفى-السبب

..................مهـ7-<لينلف!اآولاعليهمأئمغضحوب

752

21!

061

378

9-29"

9-29"

00098

9-39!

9-059

9-319

..."ه

79-89

333..

227..



وأجببالإضافةئحعرفلاوهيللحعرفةصفةأغير(كانتلم-

بعدهاو!ا-92؟00000000.00،00000000.إ.....أجوبةثلاثةكه

000431حالاأوصعةأواستثناءتردوإنصابدلأ،ورودهايعقللا)عير(-

الأستفهام!!7

353354-0000-.!!...الاستفهامبابفيمراتبأربمعلىالسؤال-

الخصمةالأسماءجم!

لا5-لا00000.000000000000-......وأصولهاالخمسةالأسحاكا-

007القلبدوذبالحذفأعلتولم،بالحروفالخمسةالاسماءاعربتلم-

الإضافة!!

000000227!..........الواحدكالشيءإليهالمضافمعالمضاف-

00000000000349؟إليهالحضافعنبالحضافيسحغنىأذيجوز-متى

0000000000224للضمجر-مفعولاكانإذا-)بعض(إضافهم!الماخ-

0000000000922-..والشعرالإضافةفي)الذبن(منالوذتسقطقد-

لا28-0871أ"أمطلفامقامهإليهالحضا!وإقامةالمضافحذفيسوغلا-

ولامفعولهإلىإضافتهم!أولىفاعلهإلىالحصدك-إضافة

4157!..!.......،................ا....بدليلإلاكهيعدل

0000000004134معحولهإلىاضيفإذاالاضافةبايتعرفلاالفاعلاسم-

000000000384الصحركةالوذحذفعلىتقوىلاالحعنويةالاضافة-

00000000378-.......،.....بحالالإضافةعن)كلا(تعفكلا-

وعدمإليهالمضافمنالتعريفالحضافاكحسابفي-العلة

603703-0000001000000000000000000000000الشكليراكحسابه

لأ2.........ا.......اتحداوإذالصفةإلىالموصوفإضافةسبب-

معرفةالوصفكاذإذاالصفةإلىالموصوفتضيف-العرب

)1(
ا.حالكلفيدأئفااجمأة

258



........!.................+...للموصوف،زما

الإعهدابر*

..................بالاواخرالاعراباختصاصىسبب-

...........-...!ضربتو"زيدا،([ضربته"زيداإعراب-

....لسافاعرشا<>شتعالىقولهالسهيليإعرابالقيمابنرذ-

.....،.........هإعرأبادلهعرعها(زيا!)تصبب:قولك-

أليأشتطاحمعشاعهبيهشحبئلاسغو>ولئه:تعالىقولهإعبماب-

00000000000455!.......!...........هعش!حلا(

(إ(:الوقوداذ)لا!ذات>.تعالىقولهإعرابفيالفارلسيعلىالرد-

...................نت""كما-:-جميهيمقولهإعراب-

...............بالياء)هذين(إعرابالقيمابنرجح-

..........-.....أغهعا(وأعربوا)هعمس(لفظةبنوالحاذا-

.........النسوةلنوذالحسندالفعلفىالإعرابموضع-

والضحقيقالحديثفيوراء(وراء)منضبطفى-الأقوال

؟3..........................+.....000فحها

.!...............وإعرابهاعليهاالكلام"ادلهأ)سمحاذ-

..،......معنيانفلهعمروإ؟بلريدجاءنيما9:قلتإذا-

5!.......معنيانفلهعمرو"؟بلزيهع"جاءني:قلتإذا-

وهىالرحمةعنخبرعهيفقدهسب<أللهدشهت>إشهعلىالكلام-

0862مسلكاعشراثناو!يه،مذكروهوقرليب<>ةبقولهمؤنئه

8عه08دنهعهبعاوخعهعش<و>عههناوطمعأ(>انتصابعلىالكلام-

ص>:تعال!قولهمنوالمجرو!الجارمتعلقفي-الاخخلاف

0000000000308أ!6-(والناسلجنها

.......،منطلقظننتها"زيذ:إجازتهفيالنحاسهعلىالرد-

.............نظرلعحرو(زيدأضرب:قولكصحةفي-

925

95

956

053

هابعلىوما-

54عي...

0000552

0000822

1عي00000

741-814

161647-

00به-51

0001656

161656-

بعدهاوما-

بعدهاوما-

هابعلىوما-

0000533

0000755



!00000000000000061+..!مرةوذات،أيومذات)خرجب.قولهم-

>وإولأضالمجهم:تعال!قولهمنالسلامانتصابفي-العلة

علتكئم>سلغ:تعالىقولهفيورفعه!ئما!في6-؟(قالوالج!ت

000000963!........................+(%صألخهكلافئئ

سلامهورفع،الملائكةمنإبراهـمضيفسلامنصبفيالمر-

00000000000000000637(00.سئمفالوأسئما!اله>.تعال!قولهفي

تعقيبوفيهقائما(عمراريدا)اظننت:!يقالأذالسهيلي-مخع

205-،0،015-........................عليهالقحمابنمن

!36.""هذهقولهم!اشتيالبدل!،الدهرسول"حبا:الحديثفيقوله-

365-000364الاية(00.(توكالذممت)ذاماولاعلى>:تعالىقولهتوججه-

0"04هذاتحق!قوبيان،أوجهثلائةفيهايصح"ذنبهرئهزيا"الم!غفرعبارة-

3"0000004"البست،بمشتصئاالئوبليس،الثوبريدا)البستقولك-

276-00،0273والتعق!ب(..أسذأصهتم>:تعال!قولهفيالمحاةاقوأل-

00000000000004البسملةم!>ألى!ى(لفظإعرابفيألاختلاف-

بهايتعلقومماالأفعالبر

000000000000000000010203الكلامصدرلهايكونأنالنهعلاصل-

داه.......الاسمموقعالوأقعالفعلعلىتدخللاوالجوارم-النوا!حب

لأ1!.......،.....!!سوفمضا!عةألافعال-

ثمالجربحرفاخروإلص،مفعولإلىبنفسهالفعليتعدىقد-

ويبقىبهالسامعلعلمبنفسهإليهوصلالذيالحفعوليحذف

30!0-.................!.+!...الجربحر!إلحهوصلالذي

010.0000000000000000000000000000056ثلاثةالأفعالأقسام-

00000095فاعلهع!الإخبارإلىاحتياجهفيأضربئلائةعلىالحدث-

به،والحفعولالفاعلاشياء؟بثلاثةالاإبنفسهيعحللا-الفعل

000000000000000000000000000323-..........والمصدر

026



ه!يجورالذيقهوماصفةالفاعلفيمنهحصلفعل-در

000000000000000000000000000000000000475النقل

وجهين.منالحفعولعلىدلالهمنأقوىالفاعلعلىالفعلدلالة-

....................لفظهعليهدلفيحاإلايعصللاالفعل-

عنالفعلفصلوإذا،العلامةلحقتبفاعلهاتصلمتىالفعل-

..................العلامةحذفقوىعنهبعدفكلما،فاعله

.................نعتهفىيعصللاالاسمفيالعاملالفعل-

......................بالهمزةالحتعديالفعلفيفائدة-

...بالحطابقةعليهيدلوالحصدر،بالتضحنالحدثعلىيدلالفعل-

معنىتضحنإذأوالاسم،أعربالاسممعنىتضحنإذأالفعل-

......................-.........-....بنيالحرف

..،...........(المبالصاضينفيإلىألاكثرفيعدلوالصاذا-

علىالصجازاةوحروفالناهيةولاالامرلامدخولفي-الحكحة

...................................الصاضيالفع!!

.............الصاضىبلفظالجزاءحرفبعدالحصتقبلوقوع-

...........-...وا،ستقبال؟المضيئ،الصاضييحتمل-محى

فيوالتحقيق،الاستقبالإلىئصرفومتى،الصاضي-الفعل

-1633.....-...................!........ذلك

لهيصلحاوبالاستقبالجتصفهلالا(بالمضارعنفيإذأ-

-0000000000000009163ء..!......-.....؟وللحال

...................والحالالمستقجلىالفعلمضارعةوجه-

.....................للاستقبالإلايكونلاالأمرفعل-

..........00الشرطبابفيالأمربلفظالصستقبلالفعلوقوع-

وبابهعيخي[.وتقرعباءة]للبسقولهمحلفيالناصبإضما!لشروط-

+.....الاسمموقعالواقعالفعلعلىتدخللاوالجوازمالنوأصب-
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فيالنحاةعلىوالتعقب،بالفعلالتانيثتاءلحاق-حالات

بعدهماوما-218-00000000000000217.إ.............هذا

5"8-00884ذلكوضابط،الصجاريالمؤنثمعوتذكيرهالفعلتأنيث-

بالهمزةقياسيئهوهل)كسى!بابمنمفعولينإلىالمتعدي-

0000000000000000000000000475!...ا..-......سحاقيأم

195!..........كائ!لكلالسلملالكوذفعلواشملهاألافعالأعم-

وتارة)إلى،بحرفوتارة،بنفسهتارةيتعدىالهداية-فعل

23؟000000000000000000000000000القرانفيوالثلاثة""اللامب

تعالى.قولهفى)إلى!دوذبنفسهضدفا<>الفعلتعدية-سجب

0423!......................في6+إ(آلص!تقيوألصزوواقدذا>

000،000146والجزمالنصبحالماالخمسةالأفعالفيالاعرابموضع-

وأإعرابعلاماتهىهل،الخمسةالأسماءاخرفيالحروف-

07-000000000000000096!.......!......؟اإعرابحروف

0000000000000000000000147"تفعليل!11و"تفعلوال!"إعراب-

00146الخمسهألافعالمنوالجزمالنصبحالفيالنوذيئبتوالم-لحاذا

المطاوعةأفعالمم!

0000000000000000473475المطاوعةافعال-

"47...........)من،الجربحرفيتعدىاناصله)اخترت!الفعل-

المفعولوتأخير)اخخرت،بابفىالمجرووتقديم-الاختيا!

9417-00000478-.....التاخيرفبهيجوروقدالجرحرفعنالمجرد

العظربةالمحعالري!

0000000000000000275غيرهادوذالقلوبأأفعالفييكوذالتعليق-

ومعنى،المفردةالمعانيلتمييزلاللمركباتموضوعة-)علمت(

54"ا0000000000000000000000اليحلإلىالصفةإضافة:التركيب

هناوليسمفعولينلىيتعدىلماوعلمت"ظننت:قولهم-
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0000000000000000000000000000000094الحقيقةفيمفعولان

البدل!!

1651-؟000000.00000000000000916وتقسيماتهأنواعه،البدل-

0000000000046الإسنادبتكرروتأكيدهالمعنىتقوية:البدلفوائدمن-

1652-001165الجحلةمنوالمفرد،المفردمنالمفرد،الجملةمنالجحلةبدل-

9164-00007،16ومناقشته(العاملتكرارنيةفي)البدل:النحاةقول-

عنيتئلونك>:تعالىقولهفياشتحاللدلفي!(>قتال-كلحه

بعدهاوما-00000000000000000000000264<فيهدقالالحرامصألتص

0000000000000454جوهراالشانييكونانا،شتحالبدلفيلايصح-

بعدهاوما-0453الاسممنالحصدروبدلالكلمنالعضبدلعلىالكلام-

لاكلام،الطرحنيةفيالبدلفيالأول:النحاةبعض-قول

000000000000000000000000000434اطلاقهعلىيؤخذاذيصح

31؟00000000000000000000-.......والبدلالصفةبينالفرتص-

تعالى:قولهفيوالحجرو!الجارمنالبدلعلى>دينا<نصب-

00000000000000000000000000414لآيةا<...ل!ف!هدلنىإنقول>

أنعضتالذجمت>حمر!:تعالىقولهفيالبدل-فالدة

0000000000041/"..............+.....الآية0(0.علتهم

بعدهاوما-0000000000304الحعرفةمنالعكرةإبدالفيالفائدةذكر-

تعالىةقولهفيللحصدرمفعولاوبدل>شئا<-كلحة

ص-.!صصبركل-
504-0404شمظ<لأرق!واألسموتمنرزفاله!طكلاماأللهوندمنويعبدون)

الظكيد%

تأخرتوإذا،بالجنسالإحاطةتقتصىتقدمتإذا-)كلا(

"36......-........خامحةبالحؤكدالإحاطةاقتضتتوكيداوكانت

00000000000037إلي!االحذكورينأقربعلىتعتحدأفردتإذا)كل(-

000000000000000000000000375الغيبةألفاظمن-)كل(
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منهمفريقكلوحججوكلتا()كلافيوالبصريينالكوفييناختلاف-

.....................-.أكل(لفظمنمأخودة-)كلا(

...........!........)كلا(منالكافكسرفيالسبب-

0011-................0المؤكدعلىيتقدملاالتوكيد-

..................يؤكدومالااالافعالم!يؤكدماذكر-

.........-.............بالإضافةمعردةاسم)اجمع(-

...........00000000يعقلممنالفردا)اجمع(بيؤكدلا-

........!لفظهعلىيجحعولايحنىلاانه)اجمع(احكام-م!

التصغير!هي

ثالثهوياءثانيهوفتحأولهضمالخصغير:علامةجعلفيالحكمة-ما

التفضيل؟؟

الخفضيلمعنىم!طرفافيهلأن)أكرمون(بخاءاعلى)اجحعون(جاء-

....000000000000000005إفعينقوةفيالتفضيل-)أفعل(

........-......عليهمعحولهتقديميجوزالخفضيل-)افعل(

......بالحقيقةعليهوالحفضلالمفضلالحاديشترطهل-بيان

التقدير؟!

....................+.الضرورةعندإليهيصارالتقدير-

التنوين*

.......+...ووصلهاالكلمةفصلبينالحفرقةفائدته-التحوين

الجعله!

.......................الجحلتينبينالروابطأنههـاع-

ببنوالتفريقذلك(كليكنوالميكن(،لمذلك)كل-مسألة

........،..-...........والفعليةا،لمـصيهالجحلةدلالة

علىتدلوالفعليةوالخقو!،الثبوتعلىتدلالاسمية-الجحلة

...............................والتجددالحدوث
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الحالع!

0000000000000568-..................أربعةالحالأقسام-

تعقيبوفطمصدكلقا(الحق>وهو:تعالىفولهالسهيليإعراب-

بعدهاوما-0000000000000000000000000000573القيمابنمن

ئقديرعلىإلاالعكسوكذلكمستقبلايكودألاالحال-فعل

156-00000000000000000155-......!..وقعإذالهالحكاية

نإلا،ظرفينفييقعلاكماحالينفييقعلاالواحد-الفعل

86!584.-0000000000000000583بينهحاالجمعيصحأوتداخلا

"58....-..................مشتفاالحاليكودانيشترطلا-

!57،...................."مؤكدة"حال.النحاةبقولالحراد-

0572والانتقاللاشتقاق1فيهالترطلاالحؤكدةالحالانالقيمابنصحح-

هذاحلىيقومولا،حجةالحالفيالاشتقاقلاشتراط-ليس

"58...........................!....!....دلبرال!ثرط

جهةعلىعليهحملهاكانللاسملازمةصفةالحالكانتإذا-

568.!......................."........بهاولىالخعت

الحضافكانإذاإليهالمضافعنالحالانتصابيجوز-قد

لح00000000000000.0065!..........جزئهمنزلةيخزلأوجزءه

00000000000000000465إليهلمضافمنالحالامتناعفي-السبب

000000326وغيرهاالحالمنمسائلفيالسهيليعلىالقيمابنتعقي!-

000000000325طللمنحالا)موخا(كلمةسيبويهجعلفيالسبب-

بعد!افما-000000000000564بنفسهالحالإلىالفعلتعذي-مبحث

الحذف!هال!

0000000000097-...مشتركاالوصفكانإذاحذفهيةبحالحوصوف-

00000000000000000000664للأمرتفخجضاالجوابتحذفالعرب-

0000000000361عليهالواولدلالهالقرآنفيالجوابيحذفما-كثيزا
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فاذأ>:تعالىقولهمنابتدائيةالجملةأتكونانالزجاجاجاز-

375-37؟..،.........محذوفوالعائد<أ؟%"آلمخرموقمهكللمج!ئتغحل

0000000000000034-،........-البسملةفيالعاملحذففوائد-

إلهتوصلوابـفسه،إلهيصلولامفعولايطلبفعل-كل

0000000000305+..0.0-...الحرفهذايحذفوقد،الجربحرف

478-..الاية(..قومإخنارموسىو>:تعالىقولهفيالجارحذفسبب-

0605-........محذوف()سمعمفعول("حمدهلمنالله"سمعقولك-

لي"قيل:والسلامالصلاةعليهقولهف!معدوفالقولمفعول-

00000000000000000000000000000000707ع!..".قل:فقلت

الضميرل!د

0216+....................وإضمارهالضحيرحذفبينالفرق-

جمع،ولائنيةفييظهرلاالحشتقالاسممفيالصستر-الضحير

0000000000000000000000000000298.أ.....الفعلفيبخلالمحه

علىوالكلامالولا(4باتصلإذأالحعصلالضيير-حكم

229-0000000000000000000000029والبصريينالكوفيينمذهب

000937مثاةكانتإذاالإفرادبلفظ)كلا(إلىالضحيررجوعفيالسبب-

00322.".....ألاخيرموضعهإذاالظاهرعلىتقديحهيجورمضحبررب-

؟31.....،..........للسعصالح)نح!(الضحيراعفيالسبب-

000،00000000313واو"؟بعد!ا"!اءالمخفصلالغائبضححركانلم-

3112313-000000000"الكاف("؟وجزانصئاالحخاطبضميركانلم-

311312-0000000000"التاءا"؟بالمتصلالحرفوعالضحيرخصنلم-

00000000000311+....)نا(بالضحرالحتكلحيفىاختصاصفيالسر-

01000000000000803ضميراستيننحوالعربكلامفيالمضحرات-

0000000000803ثلاثةمراتبهخالاذضصزا؟لفظكليسحى،الماذا-

بعدهافما803-00000000.0000000005المضحراتوأسرارأحكام-
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........وجوهمنوذلك،النوندونالياء)يكرمني(ديالضميو-

الظرف*

دونوالظروفالاحوالنيالإشاكةمعنىيعملانجار-لحاذا

931-00.00000000000000000...-.......؟التنبيهمعنى

..+....................؟الظرفعاملحذتيجوزمتى-

-29!0؟الجثثعناخباراتكونوهل،الزمانظروفعلىالكلام-

698-00-.............الفاعلاسموبينالطرفبينالفرق-

وحذاءوتلقاءوإراءوتحتوفوقوأمام)خلفعلى-الكلام

وما-000000000000562-....،الظروفمنوغيرها..وعند

.......اخرىمصدكاويكون،تا!ةزمانظرفيكون)مرة،لفظ-

..........بخفسهالفعلإليهتعذىفعلمنمتقالظرفكانإن-

تخاولفيهوإذاالفعلفإنعلماسملهالظروفمنكان-مما

........00000000000السعةعلىمفعولاالظرفوكانجميعه

...................ومساء(-وعمئحية-)ضحوةعلىالكلام-

فما-000000000000000000954وبكلرة()غدوةعلىالكلام-

...................وحدها)غدوة،فيإلاتعمللاالدن(-

......ء..فيهاالواقعةالاحداثإلىالزمانظروفاض!فتلماذا-

......نهيااوأمرااوخبرافيهاالواقعةالاحداثبهاتميدالظروف-

مهاكانماالفعلإلىالزمانظروفمنإضافتهيجورالذي-

...-................................متمكنامخفردا

العامله!

..........-.فعلتذاهبأنكلو:قولكنحوفىالعامل-ذكر

...............عليهمععولهتقديميتصورلاالمعنويالعامل-

نإلاظرفينولاحالينفىواحدعامليعملانيجور-لا

..........................بينهحاالجمعويصحيتداخلا
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الع!دد*

00000000000002133وحذفهالمعدودذكرعند،تأنيثهوالعددئدكير-

العطف؟،

ه"...........................العطفحروفعلىالكلام-

فيهكانإذاالاسمعلىالفعلىعطفالعرلبكلامفيجاء-قد

000000000000000468!..............ا.......الفحلمعخى

00000000000000000000145؟والقسمبالعطفالوأوخصتلياذا-

0000000000965!.وامثلت!القرآذ،فيكحيرالطلبعلىالخبرعطف-

0000000636عليكموالسلام:جملةعلىالعاطفةالواودخولفيالعلة-

00000946للزجاجخلافاالفعلىعلىالمشحقألاسمتعطفأذيجورلا-

)غير(منولى<7المحالينولا>.قولهفيالا(بالعطف-

0000000445-...................-....-...اربعةلوجوه

قولهفيعليهوالمعطوفالمعطوفبينالا،فييادةفي-العلة

بعدهافحا-0000434االر!+(لينألمحاولاعليهتمآتمغضحوبغير>:تعاد

000035+.......!....-...-.000005؟اعاطفةالا(تكونمتى-

000000000000003162للفارسيخلافاالعطفحرفإضماريجوزلا-

356.،0..0-.....-..)بل(بححزلةليس!ولكنإضرأبالكوذقد)ام!أ-

0000000354-.-....متصلةتكونحتىامورثلأثةمنأ!أ)أفىلابد-

0000000934عطفحرفحينئذتكونفلالكن(1علىالواودحلتإذا-

00000000934تخفيفهامعالكن(لمحيالاعمالحكىانهيونسعن-جاء

9؟3"؟3-......!.إلغاؤهاوجبخففتإذاالكن(كونفيالسب-

3346؟3-!..........الكلاممنشيءفيللإباحةتوضعلم-)أو،

فيإلابهيتعلقولاقبلهمافيهيعيللااالعطفحرفبعدما-

0000000000000000000000000000933-10...معهالمفعولبالب

000000000000000033هذاسببوبياذ،نف!سهعلىيعطفلاالشيء-

26"



00000000000332وتقريرهالحتقدمالوصفلحميئتقتضيالحطفواو-

عليهالمعطوففيالعاملمعخىفيمقدرالمعطوففي-العامل

338933-000-......0000000!......العطفحرفعنهاغنى

0000000000034والترتيبللخسبيبتكونوقدلطتعقيبموضوعةالفاء-

00000000343قلهالماكايةبعدهاماأنعلىللدلالةموضوعة)حتى(-

000000000000000000000000000343و)إلى()حتى(ينالفر!-

34لم......شيئينفيإلاتخالفهالاالواومثل)حتى(إن:بعضهمقال-

بعدهاوما3لم؟.....المذكورينالشيئيناحدعلىللدلالةوضعت)او(-

000000000000000115!......نفسهعلىبالواويعطفلاالشيء-

0000000000122الترتيبتفدومتى)الواو(دلالةفيالحصحفتحرير-

إلىوالخطرق،وثموالفاءالواو!نىفيسيبويهكلام-شرح

00000000000000000601؟بالتقديماحقالشيئيناحديكونمتىذكر

358-35لا.باطلاقولهكانالواوبحعنىيأتيانقدو)او(الا(انزعممن-

000000000000000000046لوجهينالتصغيرفيلهامعنىلا-)الواو(

فيفيهاجاءتالتيوالحواضعالثحانية،واوعلى-الكلام

919،664-000000000000000000،00159ذلكومناقشة،العران

>حتئ-أذاجآ!وها:تعالىقولهمنأالواو"حذففيالسر-ذكر

)واو،هىاورائدةإنها:!المنعلىوالردأتوبها<فححت

664،159-000000000000000000000000663-......الثمانية

اهلعليكمسلمإذا9-حمك!-:فولهفي)الواو(دخولوجه-

0000000000000000000000000000665ا"وعليكمةفقولواالكتاب

تعحلانيجوزلاالحعانيحروفوسالروالداءالحنيه-حرف

000000000000000000000931الظروففىولاالاحوالفىمعانيها

0000000000000000000000053-.....؟عاطفة)إما(تكونمتى-

1655-؟165......وجهلاربعة؛العطفحروفمنتكونلا-)إما(
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*العلم

الصصنفواستدراك،الجنسواسمالشخصيالعلمبينالفرق-

152-00151!.-00000000000000000الصسالةهذهفيالنحماهعلى

الفاعل!

ضبطتحتيدخللممفابعضما"بعضهمالقوم"ضرب:قولك-

00000000224+...........+الفاعلينمنتقديصهيجبفيحاالنحاه

والخبرالمبتدأ*

بنفسه،خبراهووليسالخبرموقعواقعاكانإذاالخبر-حكم

59"-0000398"...!................!.والمجروركالظرف

بعدهاوما9"0000000000!..والخبرالحبتدابينالرابطعلىالكلام-

في"امرأةتقولكم!لفيالحبتدأتقديمجوازعدمفيالعلة-

625-000000000000000624--..+..زيد"على"دين:اوالدار"

39"9188-0كلوتفصيل،جملةأومفردأكانإذاالحبتداخمرعلىالكلام-

مذتها،يعالرمانكانإذابالرمانالجئهعنيخبرأنزيجص-

فى)نحنتقولفلابه،التقييديجزلماضيقالزمانكانفلو

509-000000000000409(الثامنةالحئةفى)نحنوتقولالس!ت(يوم

والجمعالمثنى!

213-8"أنفيسةمباحثمنبهمايتعلقوماوالجحعالمفردعلىالكلام-

22لا..!...-..............التثنيةحالفي()الذيإعرابسبب-

؟54........المظخونةالاموربهيرادأنإلايجصعولايثنىلا-)الظن(

3؟!-0542؟شرطهوما؟ذلكيكوذومتى؟أفهامعلىالفهميجصعهل-

كفائدةفائدتهمااوالفعلواما،وتثنىتجصعالتيهى-الأسصاء

0000000000000000000052!تحنىولاتجحعفلاالحصادرمنالفعل

0000000000384لهواحدلابلفظالاوالتثنيةالجحعمعنىيؤكدونلا-

00002911؟سلامةجحعو)بر(!)فط(المضاعففعليجحعوالملماذا-

.لأ2



.............الموصولاسمفىوالحثخىالجمعبينالفرق-

0000000000098لهتابعاذوالجمعوالتئنيةالأصلهوالمفرد-

فيالالفالحثخىإلزامكعببنالحارثوبنيوطيخثعملغة-

...00000000".............000000000حالاتهجعيع

فيوالالفللواوأصلويفعلاذ""يفعلونفيوالألف-الواو

.......................!.،..!.!والزيدان"الزيدون

...واللامالألفوفيهاإلاسلامةجححتجمعلاالأعلامالاسماء-

0000000000000000145،39بالشنية؟الألفخصتلماذا-

منوليسسلامةجمع(وبابهوم!ين)سنيينجمعفي-السبب

.....................+..........العاقلينصفا!

الواحدعلامةدوذالفعلفيوالجحعالتثنيةعلامةظهورفيالعلة-

لماذا.يعقلفيماإلاالأسماءفيللجمععلامةتكونلاالواو-

00000000000000000144.39-.للجحععلامةالواوجعلت

.......الخمسةالأدنعالفيالمدحرفبعدالنوذلحاق-سبب

.....؟الشروطتوفرمعتصحيحجمع!شاعر!يجمعوالملحاذا-

الجمع،مدلولمنأكثرالفردمدلوليكونانتبديمة-فائدة

.............-..................القرآنمنمثلةو

العثستقات!!ك!

قرينةمعهكاناوقبلهماعلىاعتمدإذاالفاعلاسمفي-يجور

مسائل.ئلاثفىإلا،وجهانمرفوعاسموبعدهللفعلمقخض!ة

............)إذا(الجعساسموبين)أمس،بينالفرق-

العصدر!هث!

أ!

بفعلووصلالحصدر،بهعيإذاالحوصولالاسم:-قاعدة

الصلةمنالحطلوبةالفائدةلعدميخز،لم-الحصدرذلكمنمش!ق

...............ونحوهللضرب)مصدر(:قولهممعنىما-
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591
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591
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15؟

؟91

291

675
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الفعل،عملعملهمافيالفاعلواسمالمصدر-يشخرك

2!00000000000000000.0006أحكامعشرةفيويفخرقاذ

وصف،هوبلأبدا،مصدرااسخعمالهيعرفلا-أالقريب(

.....00001000000000000000000000القرب.والمصدر

...............)ذو(إليهالمضافالمصدرعلىالكلام-

!ماكثرللمصدريهفتجردهتقديزا)ذو،إليهأضيفمصد!-كل

...........!.يجحعولايثنىولايؤنثلاوأنهبهالوصف

دونبالمصدر-!-النبيعلىبالسلامالأمرتأكيدفي-السبب

..111(أ"!سهـسفمواتسليسماعته>صهئو:تعالىقولهفيعليهالصلاة

!صوبالىشثبئا(رحيعربمنفولاسلنم>:تعالىقولهفي)قولأ(-

......................-...%0......الحصدرعلى

.......اسم؟أومصدرهىهل)السلام(كلحةعنالجواب-

الظاهرةللجوأرححركةعلىدلفيحايكونالصصادرفيالتحديد-

لأحببتبحصدرليسالحبإذ:قولهالهيليعلىالقيمابنرد-

الإفعالورنعلىكانماالمصادرامنتجمعلاالعرب-

.........محدودايكونأنإلاوالتفعجلوالافخعالوالانفعال

أ+:1(ولاشكورأجزأكللانرلد!ض>:تعالىقولهفي)شكوزا(لفظة-

00000000000001الهيليعلىردوفيهجمعاول!سمصدر

......-.......للفعلتوكيذاإذاالحصدرفيالعاملذكر-

صفتهتحذفقدالمصدران:سيبويهلعبارةاالقيمابنتوجيه-

..........................أ........مرادةوهي

حكمفيومنعوتايكونحتىمطلفامفعولاالمصدريكون-لا

...............000000000000000000000الصنعوت

..............نحاءثلالةعلىالمصدرإلىالفعلتعدي-

.............بالحركاتمثقلامصد!هيجيءاللار!الانعل-

لأ22
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88!

788

00788

6"004
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525
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5115
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!.-......-.............الضحائرتتحمللاالحصادر-

إل!سبيئ(>منأشتالاع:قولهم!)من(إنتقالمنعلىالرد-

...................-."..-..!....بالحصد!فاعل

...........+.....والمؤولالصريحالحصدربشالفرق-

بهالعفعول-ي!

.........-...-تعيينهإلىقصدافعلهعلىيتقدمالمفعول-

لأجلهبكاالعفعول

...................!.لاجلهالمفعولفيالفعل-عمل

!......شرائطبئلائةإلامنصوبايكونلااجلهمنالمفعول-

ورذ.اجلهمنالمفعولفيالعاملمسألةفيالسهيلي-مدهب

00000005+-.....!...........مذهبهالقيمابنعلجه

النعت؟،

.....................!.نعئايكونلاالصفرد-المعخى

.....-!............النعتبابفيللفعلأصل-ألاسم

......مقامهالنعتوإقامةالمنعوتحذففيحالاتخمس-

.+....-..........النعتبابفيالقطعمنالفائدةذكر-

......-....والتبيينللتحييزكانتإذاالخعوتتكرري!ترط-

نصبولابرفعيقطعلمللحنعوتتمييزاالنعتكان-إذا

.-.....-.!.....................صحيحوالعكس

اف!قارالخعتإلىيفتقرولاالكلامبهيستقلالحنعوت-الاسم

.............-.....000000005الصلةإلىالحوصول

هذابعضهمورد،النحاةعديضعفالحالعلىالصفة-ن!ب

0000000000000000000000003والسحاعبالقياسالقول

...............ذلك؟دليلوما،الخعتفي]لعاملما-

.............ثلاثةاوجهففيهسببيهبصف!الاسمنعتإذا-

لأ32

5-لأ

،3

،3

46

45

25

27

56

56

56

03

03

03

33

32

32

32

32

32

03



مقامالنعتإقامةيجوزفلاالضميرإلىالنعبأفتقر-إذا

000000000000203!.................+..لوجهينالمعوت

0000000000000000000000001203ئنعتلا-النعت

النكرةعظ

00000001652!.اللفظيناتحادالمعرفةمنالنكرةبدلفييشترطهل-

00000000622والابهامالشياعمنفيهاماالحكرة1عنالاخبارمنالحانع-

كما،بالصفةلتخصصهاالحالعنهاانتصبوصفتإذاالعكرة-

0956+..............................+بهائبتدأأنيصح

س!اقفيتقعان:بالنكرةللابتداءالمسوغةالمخصصات-ومن

0000000625!!....-....-..!.................التفضيل

0000000000000100625إجمالبعدتفصجلسباقفيوقوعهاوكذلك-

0626والمدحالتزكيةمعنىفيهبلمحضا،خبزاالكلاميكنلمإذاوكذا-

0000000625موصوفةكونهابالنكرةللاتداءالمسوغةالتخص!صاتمن-

علىمرفوعةإمابالنكرهيالوذوالطلبالدعاءالفاظ-في

000000000000000000000000632المصدكعلىمنصوبةأوالابتداء

00000000000226لمعرفة1بهايصفواولمبالجحلةالخكرةوصفوالحاذا-

0000000000000000000000000000000000367تؤكدلاالنكرة-

0000000531النكرةعنيخبرلاكماعنهئخبرأنيجوزلاالعامالفعل-

صفرد،معنىعلىوالنكرة...معخيينعلىيدلالمعرفة-ألاسم

0000000000000000000000000703!.أقوىمعخيينعلىيدلوما

بعدهافحاا-00000000.00000622بالحكرةالابتداءفيالضابطتحقيق-

الححوتكقيات-من

حالأ!انقلبتعليهاقذمتنكرةصفةكل

000000001632ببانعطفالحوصوفانقلبعلبهلمحدمتعلمصفةوكل

"لا".المبههالصفةبابفيوالبصويينالكوفيينلجميعسيبويهمخالفة-
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لا58-8لا00000000004مقامهالصفةواقامةالموصوفحذفمبحث-

9"05وعدمهومعنويهنفسيةمنهابل،فعليةكلهاتكونأنيلزم،الصفات-

الوصلات!

000000000000000000225أفامخمسةالعربكلامفيالوصلات

وارفالأدواتف

0000000000000035العحلىسلبهاوسببتعمل،اقيالحروفذكر-

0000000000000357الاصحعلىبعضمقامبعضهايقوم،الحروف-

الواووتحركتمتحركحرف:النحاةقولأنالحصنف-يرممط

000050000000006-................تسا!لىفيه4ذلكونحو

00000000000000000000005ألاسماءفىمعانيهاتعمللاالحروف-

000915-..00000000.00،0000يعحللاومتىالحرفيعحل-متى

0000000000000000035العحلسلبهاوسببتعمللاالتيالحروف-

0000000000903،واللينالمدوحروف)النوذالزواثدالحروفامهات-

0000000000000000000000000154)الياء(الزوائدالحروفأصل-

0156الفعلنفسمنكأنهااصبحتفقدروائدكانتوإنالحفارعةأحرف-

0000000153فيهازائدمعئىعنينبىءالكلمةفيالزائدالحرفوجود-

معلهيكونأنلابدالصتعددهبالحروفالمعذىالفعل:-قاعدة

0000000000000423-.الاخرالحرفمعنىعلىرائدمعنىحرفكل

"62...............زائدحرففيهليسالقرانانالفيمابنرجح-

تعالى:فولهفيرائدةالواوإن:قالمنعلىالقجمابن-رذ

لح0000000051إ<إأللممينهـتجركلوضيأثفرقانأوهرونمولسىءألجناولمد>

نعالى:قولهملىفي)ما(إن.النحاةمنقالمنعلى-الرد

62لا.....-.......!.ذأئدةوغيرها(...لهخلتأقهمنرحمه!ا>

زائدةتكون!إذداإن:قولهمفيالنحاةظاهريةبعضعلىالرد-

036361-000000000.00-....................القرأذفي
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0000000000000035-........+....-....)هل(علىالكلام-

000000000000000000000000035-.....()الهمزةعلىالكلام-

لأ21-000000000017+.-...............)إذا(علىالكلام-

172-0000000.00000000000017"........)إدع(علىالكلام-

11172-لا0000000-........-....!..!...)إذذ(علىالكلام-

الظرفية)إذا(السهيليعندهياكرمك""إذذ:قولثمفي)إذن(-

001000000000000000000000000000000000000916الشرطية

لم000000000000000000019واحدافاعلاترفعأن)كاذ(فيالأصل-

0000100181!..........والناقصةالخا!ة)كاذ(محخىعلىالكلام-

195هـ58"......................)كاذ(؟إضما!يصحمتى-

0000000000173،0518-.....منها؟المقصودوما،الزمانيه-)كاد(

1658-00001656!....-...........)بلى(حرففيالتحقيق-

000000905ا!أ<>ك!لأطولفهإ.تعالىقولهنحوفي)الباء(!حلقبياذ-

84؟0000000000000بشرطينونحوهالخير("مرتك"منالباءتحذف-

3!!..*-*(العظيصبأشورفيفسبح>تتعالىقولهفىالباءدخولفائدة-

هـه00000004ألاس<أجمالواعل>:تعالىقولهفي)على(وجودمنالعله-

6!أ..........)على(الجربحرف()السلاملفظتعديةعنالجواب-

الجخسلبياذالمزلط(كللهس-من!خرتجنا>:تعالىقولهفي)من(-

0367-..........-....00000000000000000001لطخبعيضلا

متعلقة<الأزفىتئتكا>:تعالىقولهفي)مما(انالأظهر-

الحانية)ومن(،الغايةلابشداءالاولى)من(وان"تخبعت"بقوله

!48-؟8؟-...........ه.!.......،........الجخسلبياذ

82؟0للتيعيصعسئاتخبثم<فتعوييهتعسم>ةتعالىلمحولهقي)من(-

03.........1........1..-.........!...الا(علىالكلام-

0000000000000000000000016161تركيبهاخرعمنالا(معنىأحعذ-

276



يكونحتىالجوابفىبهيكتفىالنفيحروفمنشيء-ليس

...........................الا(إلاالإخباربمنزلة

......-...................بلنمنهابلغبلا-النفي

.................قبلهاماالكلامأكثرفيبهائنفى-الا(

كي،لامالاصلفىهيالصيرووةبلامئسحىالتيالعاقبةلام-

؟.....................اللهفعلفىدخولهاويسخحجلى

-000000000000000172كيولامالجحودلاملينالفر!-

.....والإئباتللتقريرتكوذالاستفهامحروفلنمنالهمزة-

.....الحواطنبعضفيإضمارهايسوغقدالاسخفهام-حروف

.......................-التوكد(الامعلىالكلام-

بعدها.بحاالقسممنقبلهاماتربطأئهاالتوكبدلامفيالأصل-

الحتصا!لتحقيقوضعت)إنحا(:فييقولوذسحوقندهل-

............................-.المنفصلوتمحيق

.........................ضرلنعلىتكونأام(-

......معناهايفسدالهمزةغيرالنفيدواتبسائر()أماقخراذ-

...........)أم(صعخىفيالقمابنمنوالتحقيقالتحرير-

تقديرمنفلابذمفرداسمللإضرابالتي)ام(بعدوقع-إذا

..................!...استفهاموهمزةخدوفمبتدا

الخبرفيوالرفعالاسمفىالضبواخواتها"إنلاعملفيالعلة-

وهوجحيغاالاسمينفىالضب)إذ(أعملمنالعرب-صن

.....000000000000000000000000-.القاسفىقوي

يتعلىولاظرفولاحالفىتعحللاواخواتها()إذ-معافي

........................0000000000مج!وربها

....................واخواتها)كأن!لنالفرقوجه-

معنىولفظابعدهافيحايعحلأذقبلهاماتمخوأخوأتها()إن-
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............................!و)إذ،)أن(يينالفرق-

.......ال!د!موضعفيالمفخوحة)أن(مجيءعدمفيالسبب-

..........الكلامصدرلهاالحفتوحة)ان،كوذعدمفيالعلة-

أ9!000000000.000000000عحلهاوسبب،الحصدرية)ان(-

000000000161وفائدتهالما(سوىظرفبعد)أذ(يزيدوالم-

1)كأذ(إ،والطرفالحالفيامعناهيعملحرفانعلم-لا

......................000فعلأنهعلىعلامةوحدها،

وما>وآلمحا:تعالىقولهفي)ما(إن:قالمنعلى-الرد

........................مصدريةهىوغيرها.-<ابنئ!ا

لآ>.تعالىقولهفيمصدرية)ما(إن:قالمنعلى-الرد

*.حئص!صكلص-صكلروء!
.........-.....................إ(؟%)لعبد!نماعبد

+.................النافيةد)ما(الحجازاهلإعمال-لصبب

هذافيالنحاةعلىوالتعقيبو)الذي(،الحوصولية)ما،بينالفرق-

تعالى:قولهانحوفييعقلمنعلىالحوصولية)ما،تقع-هل

......،.-الآياتمناوكيرهابدئ<لصاظقحت>

0000000000000000غالبايبعاقبانوالحوصولةالحصدرية)ما(-

عمرو(؟يأتيوقلمازيد،يقوم)طالما:قولكنحوفي)ما(نوعما-

مصدرية.ليست9ولأ<أظقكؤومالقمثوذإوأدله>:تعالىقولهفي)ما(-

تكونبأنالصصد!يةل)ما(اسنتراطهفىالسهيليعلى-الرذ

.............نواعهتختلفجنسعلىإلاتقعلاوانمبهحة

رايضمونى!كما:والسلامالصلاةعليهقولهفي)ما(-نوع

4!00.0.1000.0010000000.00000000000000002"اصلي

فلوبجصفي!ادماتجدمنما>:تعالى!ردفي)ما(كىعبياذ-

....."..!.-..+.-............00001<..منهر.فدجمي

..........-.........الإضافةلأسماءكافةتكونلا)ما،-

لا82

7

لأ

6

لأ4

94

94

16

16

311
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23

23

25

25

25

25

25

25
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أ!شتتنافيخ>عآ:ئعالىقولهنحوفى)ما(أن-الححقيق

....................مهيئةكافة،الايا!منوكيرهارسولا<

ظرفوهىنكرةكرمتك(قصت)كلصا:قولكنحوفي-)ما(

..................0100000000010000المعنىفيذمان

(...صنعأو)عمللفظهبفعلتوصلالئى)ما(انالسهيلي-رعم

اللهكيرحقفيكانإذامصدرعلىإلاوقوعهايصحفلا

وما8!0.0000000000000000002-.........-وخر-عؤ

<،؟11ومالغملونظقكؤوأدئه!>:تعالىقولهفي)ما(أنالصواب-

0000000001000000،263وكيرهالسهيليعلىرذوفيهموصوله

.......-.موصولة<ولالممانن!تون>أتع!ثون:تعالىقولهفي)ما(-

235-00يعقلمنلصفاتتاقي)ما(إن:النحاةمحققيقولمعنى-

..................!......!........)ما(علىالكلام-

-.......................)ما(ومعانىأقسامعلىالكلام-

......الجرحرفعندالاستفهامية)ما"من11(لفحذففيالسر-

يعلم.منلصفاتتاقيانهاالحوصولية)ما"فيالنحاة!حققيعبارة-

.....إلاليسموصولة!أس<شرماخلقمن>.تعالىفولهقي)ط(-

فيعملهاعدمسببوذكرالمضارعة،حروفتشبه-السبن

..............................بهاختصتو!دالفعل

-6!00000010000001الجملعلىودخولها(و!وف،-)السين

!07-......!....-..الفعلعلىوالتاء()السببندخول-فاثدة

-0000000000000000000161اشتقاقهاصلومعناها،-الحا(

...........+..الاشتقاقمنشبهفيهاالتيالحروفمحن-الضا(

34-لا...................ركبتومماالكلن(علىالكلام-

..و)إن(الا(منمركبةالكلن(إن:قولهالسهيليعلىالقيمابن-!د

.الشرطعلىالاسئفهامدخولمسالةفيسيبويهقولالمصنفترجيح-
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بعدها

265

266

236
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لا12
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71"
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15"

لا60

162

162

934
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...........................أإن(1معنىفي-الخحرير

فيهاالعصنفوترجيحبالحستقبلوج!ابهالشرطفعلىتعلق-مسآلة

وعدياقيهاالخعليقكانإذاوجوأبهالرطفعلجعليما-مسآله

...........00يسستلزمهلمخبرياكانوإذا،ألاسمقبالاستلزم

...00000!....الوجودممتنعمحاليبفعلالشرطتعلق-مسألة

نتصلحجحلةتقدم!سالةفيالكوفيينمذهبالعصعف-رجح

.-7"0000!..............الشرطأداةعلىجزاءاتكون

!....................الشرطعلىالشرطدخولمسألة-

....."!رتكئز!ني"إن:قولهممالكلابنتبعاالقيمابناجا!-

كثيروهو،للتعليقالمقا!نالمشروطبهمراداالشرطجاء-قد

...-.......0000000--وأمئلته،القرآن:الكلامأفصح!ي

..............مسائلمنبهايتعلقوماالو،على-الكلام

.....-..........الو(معبالتركيبالا(اختصاص-سبا

...!.ألولا(بعدالواعالاسمفيسيبويهمذهبالسهيليرجح-

يتغيرلمللتوبيختجردتإنوأهلا(الو،(لفظةان-التحقيق

..الاستقالإلىتغيرللتخصيصتحردتوإن،وضعهعنالحاضي

.!.....ا،سارةاسماءعنهتنبىءعضاتانبىءقد(واللام)الألف-

احقانهاقتضتموصوفاسمعلىدخلتإذا،واللام-)الالف

.......-.............!-...+.ا.كبرهم!الصفةبتلك

فيهوالشمول!ضمونهافيالعموممعضىيلحقها(واللام)الألف-

...............،..........!...الحواضعبعضىفي

الالفدونوحدهاالذالأنه)هذالمالإشارةاسمفيالقولنأصحح-

تقديرهمضمرفعل)ذا(الاشارةاسمقيالعاملاذ-الصحيح

.......ـ.....،،...0000000ء-.......واض!مر)انظر(

.000000الحعاني3حروؤوسائرالنداءحرفبصنزلةالتنميهحرف-
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................)تيك(الاشا!ةاسملفظعلىالكلام-

..........النفيتاييدتفيدالن(إن:لمحالمنعلىالرد-

.....بهاجزمقدالعرببعضوأنالن(حرفعلىالكلام-

........................النداءحرفعلىالكلام-

...والاستغراقللجخس>[لحضددته(:تعالىقولهفي()اللام-

لامليست(لكمردفيكوقأق>ع!مط:تعالىقولهفي-)اللام(

.........................رائدةهيولا،الحفعول

..والأسماءالحروفببعض(الوقاية)نونأختصاصفيالعلة-

........م!تقةهىشيءأيومن)أي(معنىفيالشقيق-

......معرفةإلىتضافحتى()الذيبحعنىتكونلا-)أي(

>وسيع!أئذينظم!ا:تعالىقولهمن)اي(اذعلىالنحاةإجماع-

..............ب"يخقلجوذ"منصوبةص؟+!1يعقلبودمنقلبمأئ

..............مقدمامفعولاالكلامأكحرفيتقع-)أياك(

الصفة.لأنجثهيبلللتحديدفيهاالهاءليست(العين-)رؤيه

.......ضحيرايجعلوهولمحرفاالخانيثتاءكوذفيالعلة-

علضهحقتمى>ومتهم:تعالىقولهفيالخاء!جدت-لم

عل!هموفرلقاحقفريفاهدى>:تعالىقولهفيتكنولم(الفنلة

.."...............................!الضئلة

...............؟01بالصخاطب؟أولىالتاءكانتلم-

..........مصددتأويلفيبعدهاماليسالتفسيرية-)أن(

بالمصد!ألاسخغناءدوذالفعلعلى)أذ(دخولفيفوائدثلاث-

اللغويةوالفوائدبمالمسائل3

....................الأممسائرعلىمفضلة-لغتا

لهالواجباللفنلحكمالعربتدع:العربيةساليبلطيف-من

الحكمذللهلهايجبلاكلمةمعنىفيكانإذالغتها،قياسفي
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يتعرضواولم،سيبويهل)كشالبالثطرحينأكثرعنهكعموضع-

...............له

................س!بويهمخالفةمنيستوحثىالسهيلي-

...ـ...........ومناقشخهاالنحو،فيالدورمسائلمن-

..باتفاقبهيحتي،فانه،النحاةمتقدميبالبيتيحتيلمإذا-

..0000000000النحوفيكلامهمفيالمنطقيينعلىالرد-

.!...والكوفيينالبصرينبنللحكومةكتاباسفرد-الحؤلف

وردفلو،لوضوحهالحعنىعلىواردمنهكثيرالعربي-الكلام

............عئالكانالمعنىوضوحمعاللفظقياسعلى

يالتخطرلموأنهاوتكلفها،النحاةتقدبراتعلى-الكلام

.......-..+.......!..أسخهجانهامعأصلأ،امخكلم

....،.......+........المسمىعينهولير-ألاسم

...............-....العربلسانفي)شهد(معاني-

والغلياذ!)الدورانمعناهحركةصابعةلإراءاللفظحركةمتابعة-

.................................(والخزوان

............-.......0.معنيانبهايراد)غير،لفظة-

........................-..)سبح(صيغة-معاني

.........-....)الله(الجلالةلفطاشتصاقفيالاختلاف-

........+......-.واشتقاقها)الصلاة(معنىفيم!الة-

...................المصدرمناالفعلاشتفاقفائدة-

زييتهاواما:رويخها.:رايعليهاادخلتإذاالكلمةفي-يمال

........................000000001.دثيءفليس

واياذتخصيصاوأوتاكيداونفيمنالحروفسائر-معاني

...........العرفمن،الوضعمنمتلقىانخهاءأوابتداء

........................والإئمالإفكينالفرقا-
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"14.............+..العددمنمأخوذةالأسبوعأيامجعلوالحاذا-

914-0148هذافيالمؤلفوترجيح،الاسمبهذاالجمعةيومتسمية-سعب

914-..ذلكفيالحصنفوتصحيحالاسمبهذاالسبتيومتسحية-سبب

.!1......+............(واليوموكدمس)معانيعلى-الكللام

00000000000000156+.......لوجوهزيد(سيقوم)غدا:يقاللا-

00000000000000163-.أشياءخحسةيكلثفهالنفىفيالذي-الكللام

00000000000166-............،...للحعافيمشاكلةالألفاظ-

91لا..الفاءبكسرو!فعول""فعيللماوزنعلىمفرداسمالكلامفيلي!-

0000000000000000000791المصدرمجرىجاريه!الأرض9كلحة-

002-00000000000000991الجمعفيوالأرضالسحاءبينالفرق-

000000000000000602؟مجحوعةتذكرومحىضردهالرج!ئذلمحرمتى-

>وا!عب:تعالىقولهفيمفردة)الئمحال(لفظةجاءت-لحاذا

012ء..........+.....%إ(ا!لألطأ!بماألسث!ال

وتارةمجموعنتارةالقرآنفيوالمغربالحئرقمجىءسبب-

215-00000.00000.00000000000000211!مفردينوتارةمثنيين

فيهاف!ححنالصياحوهولمصدر1بهايرادقداللغةفيالصيحة-

0000000221التأنيثفيحسنالمصدرمنالواحدةبهايرادوقدالضذكير،

معنىفيكانإذالغتهافيلهالواجباللفظحكمتدع-العرب

000000000000000000223!......الحكسمذلكلهايجبلاكلحة

00000000000000227الإشارية)ذا(معنىمنظرف!ف!االطائية-أذو(

لم92-0236(الكافرون)سورةفيالبديعةوالبلاغيةاللغويةالفوائدبعض-

2لاه............بعد!الجحلىلدخوليه!أولابهيكلفثلاالمصدر-

000000000257-.........-.الأصلفيمصدرهو)قبل(الظرف-

272..........-.....................)م!يم(فيا؟صل-ا

0000000000000،272273الاشياعوبينبينهاوالفرق،الشيعةمعنى-
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000000274الحكايةعلىوالقولالعلمأ!نعالبعدإلايقعلا-الاستفهام

00000002175-....الوضعمجهوللمحهوسياقعليهيدللاحذف-كل

000000000000000000000283اسخقشيءايومن)الصحد(معخى-

0000010000000000000000100000007921واشتقاقهالالحادمعنى-

000000000603-بدليلإلااللفظاختلافمعالمعخىباتحاديحكملا-

كاذحيثومنلفظا،كانللمخاطبكانحيثمن-الكلام

000000000010312!....0000000000000001معخىكانللمتكلم

00000000000315إليهاوترمزالحعانىعلىالحقطعةالحروفتدلقد-

3؟01تاكةانتهائهعنبهوتعبر،تارةفمهالشووعابخداءعغبالفعلتعبرالعرب-

000000000000000000000351بالا(علجهيعطفلاالمنفيالكلام-

لا36663-000حكامهاو،اشخقشيءايومن)كل(لفظةعلىالكلام-

0000000368!الجحعمعخىفيولكنهحامفرداذاسحاذوالنفر()الرهط-

يكن("لمذلكإكل-:الاتيةالعباراتدلالةفيالقيمابنتحقيق-

373375-00"اصنعهلمو"وكلهكله"أصنعو"ولمذلك("كليكنو"ولم

بعدهاوما0000000000393أصلهاوبياذالعربلخةفي)العين(معاني-

0000000،0393!يدصادمنمصدرموضوعهاصلفي)الصجد(لفظه-

00000000000000693كالحصد!الوضعأصلفيالسهيليعند-)اليد(

304-0004-!....النفسبحعنىالذاتتكونأذوغيرهالسهيليأنكر-

20؟00--...+.............لغةالذاتلفظةعلى)ال(تدخللا-

00000416!....)فعال(ورنعلىجاءولمواشتقاقه)الصراط(معنى-

وهوالأشياء4علىالمثتملابفييأتيماكثيرا)فعال(-و!ن

00000000000001004117+.......!......معانلئلائةأيضايأتي

؟00000000010000000،00000018-.مفعولبحعنىفعيل)الطريق(-

00000485-...!...........-..لىوداعلحت"عرفتلىبينالفرق-

0000000000948العربوكلامالقرآدفياهلها)بالقرية(يرادما-كئجزا
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05لأ..............،......000معانأ!بعةبهيرادالسصعفعل-

وإذا،مع!ىلهكانبنفسهعذيإذابديعةنكتةفيه)قرأ(الفعل-

0000000000000000000000805-...اخرمعشلهكانبالباءعدي

0000000000000000000516أعحلت"صيغةمنأعثم)فعلت(-صيغه

000000000000،000521التكبفمعخىلتضضنهبالباءيتعدى)الكفر،-

0000000000522الاسحعمالقيولاالقرادفيجمعهيعهدلا-)الكفر(

00000524-......!.......لاوافعلفعل9لغتانفيه)الحب،فعل-

000216للمعنىوتوكيداالب!اذعلىحرصاجاءتالبراغي!()اكلونىلغة-

52ول،..................الابتةللأوصافموضوع)فعيل،ورن-

الصصدرعنوعبارة،المعلومعنعبارةيكون)العلم(-لفظ

000532-...................!الكلامسوىلهنطيرولا؟نفسه

0000000000،000000533فكارلماعلىالفكريجحع"لا.سيويه-قال

535،536.؟53.السهيليعلىتعقيبوفيه.والمدحالحمدينالفرق-

53ول،...........................والمجدالخناءبينالفرق-

بهأ!دتإذاتجحعهأذضعفعلى)السصع(فييجوز-قد

2؟ه00000000000000000-..+....+.....المصدددونالحاسة

بعدهاوما00000004،5!........قسحينعلىتكوذ)سحر(-كلحة

00563الأرضمقدأرتبيينلاالشيءمقدارتبيينوالفرسخبالميلالمراد-

0000000000000000،0000563الاسمبهذا)الميل،تسميةفيالعلة-

000000000000000000000000995واشتقاقهوحقيقتهالسلاممعنى-

0000000000617-.........الجاهليةفيالعربتحيةعلىالكلام-

6؟00000000.000000.0مولدةالهوذمن)هينته،أذالحؤلفيرجح-

00064القويللمعنىوالشديدة،السهلللمعنىالخفيفةالحركةالعربتعطي-

6؟00000000000000000بالضم)والهون(بالفتح()الهونبينالفرق-

00000068تارة(وب)فيتارة(وب)على،تارةبنفسهيخعذى)بارك،الفعل-
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وما-00000068!........تعالىباللهمختصة)تبارك(صيغة-

وما00.0307-......)عاذ(لفظوتصريفاشتقا!علىالكلام-

...............-.،....،.العربكلامفي)الرهق(تفسير-

........+...........!..العربكلامفي)الوقب(تفسير-

.....-........!....0،00000مفعول:بمعنىفعل-)فلق(

............................والتفلالخفثبينالفرق-

يافاعلبمعنىمفعول)الصمحور(انإلىجريرابن-ذهب

...........................القيمابنعليهورد.ساحر

.....................-)الوسواس(لفطوتصريفاشتقاق-

أ-تصتا-فضفاضة-سفسافة-)زفزافةا،تيةالكلمات-معاني

-وطواطك!كلا؟--هرهار-وفجفاج-ولضلاض-فافاء

-تختاح-بحباح-دحداح-هفها!-اعسعاس-ححشحاش

...........+-(نضاض-فضفاض-قعقاع-خشخاش-ملحسا

-..............0000000000،)الخناس،لفظعلىالكلام-

..............................)الجن(لفظاشتقاق-

.........................)أنفعل(العربكلامفيليس-

..-..................000)افعلال(العربكلامفيليس-

............الرباعىبخلافالتكرارعلىيدللااللافيالفعل-

الفم.وانفتاحالنطقلاتساع،جنبالالفلذلكالنهر!منأوسحعالنهار-

والكسروالضمبالفتح(والشربوال!ححرب)الشربعلىالكلام-

فى00000000000004-!.السهيلياعلىوالتعقيببينها،والفرق

......-.....؟الفتحمنبدلابالضم)الحب(لفظجعلوا-لحاذا

00526والباء()الحاءالحرفينبهذين)الحب،مسفىإتيانحكمة-

.ا.-والغرائز()الطبائعافعالبناءعلى)ححد(الفعلمجيءفيال!ر-

ولفط)محبوب(،منبدلأ)حبيب(استعحالمناكحروا-لحاذأ
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0000000000000000000000000000528()حالثمنبدلا()محب

00000000.00000000000000000512التوكيدمعالحجازيصحلا-

0055!..........النكرةبخلاف،الكللامبأولاستبدادااشدالحعرفة-

000000000000000000000000000076(تسلم)ذي:قولهممحنى-

77601-0000مسائلعشربرسم،الجملبيناللازمفيالقولتفصيل-

00000000000068فائدتانلهالوجودممتنعمحالبفعلالشرطتعليق-

كثيروهوالكللام،أفصحفيجاءالشرطعلىالجزاء-تقدم

00098+........<أ!37سلعبد!تإياه!نتص)نللهوأش!وا>مثل4جدا

39العرفمن،الوضعمنمتلقى.تاكيدءاونفيمن؟الحروفسالرمعاني-

00000000000000701والثقلالخفهبحسبالألفاظترئبيكونربحا-

157-0000000.00،00000156لوجوه!يد(سيقوم)غدا.تقوللا-

!أتيتهنحولمشاكلةوالمعادلةلأجليستحقهعمااللفط-تغيير

000000000000185-...!...!-......وغيرهاوالعشايا[[بالغدايا

والاء(،)الواوعناحكامهامنكثيرفيمنفردة-)الألف(

0000000000000691!.................أختانوالياء(و)الواو

00000000000791-....00000005)سنين(منالسحنكسر-حكمة

991-00000000000000791هكذا؟جحعتولحاذا)الأ!ضين(لفظ-

22!....................00000!....000-وعملها)إنما(-

257-6!00000000000000002و)لعد()قبل(مصدريةعلىالكللام-

00000000000278معرفةإلىتضافحتىالذيبحعنىتكلوذلا-)اي(

0000000000000000927-.واللامالألففيهمابنداء)أي(-اخبضت

0000000000000000000903-........-الهاءمناقوى-الهمن

00000000000000000931الاشارةاسمعلىالتبيه)ها(دخولفائدة-

000000000000000000204!..)ذات(؟كلمةعلىل(اتدخل-هلى

فانهااليها،الحاجةلعدم(وطالق)حائضأ!ثالمنالتاءحذف-

2"7



.......اللبسمحلفيوالمؤنثالمذكربينللفرقدخلتإنحا

........................-..الحروففيالاستراك-

..........!..وعرفالغةباطلةو)إلا()الواو(تعاقبدعوى-

منخوقابعضعنبعضهاينوبلاالحروفن:-القاعدة

................بالحرفقصدالذيالحعىوذهاباللبس

يقيحونولا،الفعلمعنىالفعلتضحين:الصناعةحذاقماطريقة-

.........*..جليلةشريفةقاعدةوهذه،الحرفمقامالحرف

الثاني.الفعليقتضيحر!بدخولآخرفعلمعنىالفعلتضمين-

................شيئانمهيفهمبالباء،المتعديالثلاثي-

151لأ....-.....باللاممعرفا(والكل)البعضاستعحالفي-

.،...........المخخلفةبالفاظهاالصؤتلفةومعانيه-)الجنون(

......00000000000000؟مؤنثومذكرهوهل،الحسك-

0001646ومناقشتهذلكوحجة)امام(،بحعخى)و!اء(قأت!قد-

......+....................)الأجداث(فيئاللغات-

......"أبوهقامذوريا"جاءني:نحوفىالاصلىهيطىءلغة-

الضزفيةوالفوائدالمسائلة2

فوائد.أ!بعتضحنت)السلام(اسمعلىدخلتإذاواللامالالف-

...................والفرسخ()الحيللفظيعلىالكلام-

.................0000)عشرين(؟فىالعينكرتلم-

................!.فعلهاميتمصدرمنأصلها-)تحت(

وغيرهاوالجلالوالكحالكالجحال()الفعالورذ()فعلمصدرلزوم-

لا0000000000003وتفغل(وتفاعل)تفعللأوزانعلىالكلام-

...."؟"زييثامزايابهاالحقتإذاالكلمةا"!!ويت:يقالهل-

.....+.-.........ء....أبل(ولم،)ايشبىكلمتيأصل-

................!..........(وبنت)أختاتاءاصل-

"؟

لا78

039

459

00459

،00،2

00459

0162!

1518-

01626

01631

164-لا

01665

00227

4-5

63

56

37

56

47

لأ4

62

071

72



،00000000000000000000591!.وتجاهوتخصةتراث-)تاء،

...........)دان،؟او)مدن(من)مدينة(اشتقاقفيالخلاف-

نمعلىوالردبالهمز،)معائش،قرامنقراءةعلى-الكلام

1618-00.00000000000000000........-....خطئهـا

-0001621فيهاواللغات،ومعنىاشتقاقا)استطاع(علىالكلام-

-00001622فوائدوفيه،ومعنىاششقاقا(،)استعتبعلىالكلام-

......................-واشتقاقهاأإهراق(علىالكلام-

..........................)رف!،(ألامعلىالكلام-

!....وويبه(؟وويسهوويحه)ويلهبأفعالالعطقمنامتنعوالحاذأ-

..+..ومثاله،واحدةكلمةفيالإعلالاتبتواليالعربيسححلا-

......إضافةولاتثنيةفى)ابن(منالمحذوفعودعدمفىالعلة-

...........................واومنممدلة)اخب،تاء-

إذاالعصبحالةفى)فو(منالالفثبوتعدمفي-العلة

...........................الحتكلمضميرإلىأضيفت

تثنيةفيألفاانقلبتياءولامهاالحروفثلاثبة)ذو(-كلحة

...................................خاصةالهؤنث

-.............الحصدرعنعبارةيجيءماغالباالجودلفظ-

......................وغد(ودم)يدلامحذففي-السز

.)ياء(وتنقلبإلاقيلهامامضحوممتطرفة)واو(العربكلامفىليس-

............-.....أذو(:قولهمفيالواوتصحيحفىالعلة-

....................)فعال!وزنعلىالصراطبخاءسبب-

كالفحافالاشياء،علىالحشتحلاتفيكثير)فعال(-و!ن

..........!....!..................والزداءوالخمار

وما0047لعلة)الفعال(وزنوخصلةطبعهوالذي،أفعلمصدرلزم-

...العينمضحومجاءثابتةخصلةاوالطبععلىدالاالفعلكانإذا-

2"9

312

1616

1621

1626

1624

1625

9162

9162

9162

071

072

073

74

152

227

227

417

417

بعدها

047



دخلتمانهايةعلىتدلالحرةوزنفىالموجودةالخأنيثهاء-

....00000000100000050000000000000-...اعليه

.........وجهفيوخالفه،وجهفي)شزف()حئم(وافق-

.......!.أولهفىالنونزيادةوسجبالمطاوعةفعلمععى-

...............-......+.االبخةينعدىلا)تفعللى(-

............،.........!متعدية()تفاعللوجدقد-

....--....--الاسممنمثضقاذواحمار()اححرالفعلاذ-

واحمار()اححزالفعلينبينتفرقتهفيالخطابىعلىالتعقب-

لازمةئد1والزوالهمزةلأذستنوق(و)استحوذالعربصححت-

.........!...--...-....-.000000001عارضةغير

...-..........."....الاخذعلىتدل)افتعل(صيغة-

...-.......+...........الأوسطالاششقاقتعريف-

...-...+-النسياذمنأصلهالانسانإن:قالمنعلىالرد-

...مسماهمفي)الجن(يدخلولا،1آدملبنناسم()الناس-

.....................ا)هيم(لفظةاصلعلىالكلام-

.....والصريفالاششقاقجهةمن)مكاذ(لفظعلىالكلام-

.......،...-........بالاصليالزائدالعربتشجه-قد

.00000000000000000الحصدرواسمالحصدربينالفرق-

....!................الطلبعلىدالةلخاءوالسين-

..........................ضربان)فعلل(صيغة-

..............فعلهوزذوزنهيخالفأنالمصدراصل-

.000000000005)الخاس(لفطتصريفأصلعلىالكلام-

"05فيهالقيمابنوترجيح)الوسواس(،لفظفيالنحاةاخلاف-

.............فعلاءواحدهيكلوذلاالحينبفتح-)!نعل(

.....................لفعلىجحعكبربوزذ-)!نعل(

092

4،.لأ

،73،

،474

لأ14

472

473

؟47

لا44

474

لا54

08-7

4"

"0

081

08

514

56

!6

6!0

07

7"0.06

7"0006

بعداهاوما

هابعلىوما

3"،3"3
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88لأ...................ومعنىلفظاوفعول()فجلبينالفرق-

والكلام،مقعولوبحعنى،فاعلبحعنى،ضربينعلى-)فعيل(

863-0000.0000867-........-..............ذلكعلى

البلاغيةوالفوأندالمسانلال!

0000000235و]مثته،والفصاحةالبلاغةفيأصلالكلام]زدواجقصد-

0000062-.000000000.000غيرهمنالحنصوصاللفظيعرف-كيف

00000000000000000062المنصوصفييدخللاوالتأويل-الصجاز

0000000051المسألةهذهفيالقاضيقولالحصنفورجحالخبر،حد-

)؟...............-.........الخبرعلىالدعاءعطفمسالة-

906-................؟يفترقانومتىالإنشاء،الخبريجامع-متى

>وطهر:تعالىقولهفيالفعلدوذالفاعلباسمعبر-لماذا

00411-..............-..........الاية(0..للطايفببيتى

ولم(!ألشبىدوألز!ع>:تعال!قولهفيالسجودقيللم-

علىساجدجيمولم،اخرىآيةفيكصاسجدعلىيجمع

00000000000000000000115؟ركوععلىراكعيجمعولمسجود،

الامربهاوالمرادالخبربلفطالجحلبعضمجيءفي-العلة

182-018-.........-........-...............والئهي

0000000182-..............الخبربصعنىالأمرمجيءفيالعلة-

00000183الشر!بابفيالأمربلفظالم!قبلالفعلوقوعفيالحكمة-

؟18-000183الماضيبلفظالجزأءحرفبعدالم!قبلوقوعفيالعلة-

بلفظوجهكلمنالمسخقبلالشوطجوابوقوعخسن-وجه

185-00000184+....................-.،....،الحاضي

188-00000187أإذ(بعدبلمالمنفيالمستقبلالفعلوقوعح!نلم-

الاهمبذكرالأهمغيرمغالاكتفاءالمرانفىيكوذما-كيزا

0000000000000000000000036ء........000005عليهلدلالته

192



00000000893حقيقتهوتركتاصلهنسيحتىواستععلكحرمجانيرب-

آلمحرروآهدنا>:تعالىقولهفيالصراظتعريففائدة-ذكر

؟000000000000011!...-....-.....".أ...1بر،(ا*الم!تقيص

قوله:فيالم!همالموصولإلىالصراطإضافةفى-الحكحة

00000000000000000814(يةلاا...علمهمانعمتلذجمتأ!ر&>

تعالى:وقولهمبخ3(،عنيعلى>ولئضخ:تعالىقولهبينالفرق-

بعدهاوما-0000000000،0000000000.00000993باجمنا<عرى>

قولهفيالمفعولاسمدونباسي!الموصولالخعبيرفي-العلة

00024+.-............لايةا(000علتهمأنعقمتئذ!تا>:لىتعا

واسم،الغضبأهلحقفيال!فعولاسممجيءفى-السبب

ولاعليهمآئمغضحوب>غير:تعالىقولهمنالضالينفىالفاعل

00000244-......................+.....؟برإ(آإلينلضاا

51؟0أقدنا(>.تعالىقولهفيالجمعبصيخةالضحيرمجيءفيالسبب-

قولهفيبضميرهالاكتفاءدونالقتاللفظإعادةفي-الحكحة

00000000000000000000463(الاية...فيهكبيرقتالمفل>.تعالى

بصيغةوقعالتشهدفيجميهب!النبيعلىالسلامكوذفي-الحكحة

0000000000000688-..الغيبةبصيخةوقعثعليهوالصلاة،الخطاب

0،657965القيمابنمنتعقيبوفيه،الطلبعلىالخبرعطفيحسنلا-

000000632المعرفةبلفظوجوابهالنكرةبلفظالسلامابتداءفيالحكحة-

00621-.......+.(عليكم)سلام:قولهفيبالنكرةالابتداءفيالعلة-

>فسنصلك:تعالىقولهفيو)من(للأم(ادخولعنالجواب-

26"...........................01005(بم)صلصأأ!يمى

000000000000000906خبر؟أمإناءهيهل!عليكم!سلالمعبارة-

يهم؟!!

292



اشتقاقهابيناوالعؤلفشرحهاالتيالكلماتفهرسمم!

0000000000000000000000000000000000914-معنى"السب!!

..................."السو!لا-معخى

...............-.....!الثم"معحى-

.....-........."السماء"كلحةاصل-

............-...""الذيكلمةأصل-

...،..!.........مهيم"9قولهمأصل-

معالماترجعلاحتام،تذهبإلام،لرغب"ف!م-

...............()ايس:قولهماصل-

...............(ادله)م:قولهماصل-

....+...000000000ومعاه(أي)لفظ-

..........اشتقاقهواصلمعخا!الإلحاد-

.................الكن(كلمة-أصل

ابؤسا(الغوير)عسى:الزباءقولعلىالكلام-

............اشتماقهواصل)كل(لفظ-

..........!.!...)العين(كلحةأصك-

................)الذات(كلحةاصل-

...00005ومعناها()الصراطكلمةاشتقادط-

................)عرفت(كلمةأصل-

................()الهيمكلحةأصل-

..0000000000000)رمضان(كلمةاصل-

...............)السلام(لفظ-حقيقة

392

016

016

002

000000226227-

000000،272316

0000272العباداث5

000000،272316

000000272،316

204

000000416-417

000000541-542

....-0-995006



0!...سليماةاللديغسمى-لماذا

....بذلك)الميل(تسحيةسبب-

...!،.مفارة)المهلكة(:-تسحية

............)الشلم(-تسحية

.....السلامدا!.الجنةتسمية-

...ومعناهاومساء"صباخا-"انعم

..ناب،ذاأهز)شز:الحثلمعنى-

.........)الهوذ(كلمةإصل-

......)عاذ(كلمةعلىالكلام-

............(هيقلزا)معخى-

.000000000(ساسولوا)معخى-

...........(سلخناا)معخى-

.............(لجنا)معخى-

..و)الإنس(()الناسكلمةأصل-

........)الصلاة(لفظاشتقاق-

..-....)القرية،كذمةاستعمال-

ليستوأنها)نسيات،:العامةقول-

...........()العلاتمععى-

!.........)أسرى(الفعلفي-

.........متفرقةلغويةفوائد-

..-..*(الماسكةب)القوةالتعبير-

......ومعانيه()أعجبالفعل-

...!...،....()عنيتالفعل-

!هـ*

0006-106

563

106

106

106

0000010617

000000626

0000000؟6

لا-0305071

......07"

7ذ!000031

000000197

..!...؟08

7081-"50-

-16؟،؟؟8لح3

"00000072

000001156

000000116

11611162-

09113911-

000002911

29111-3911

000003911



الفدوقفهرسصهه

............(الملكوحقوقالمالك)حقوقبينالفرق-

...........(الانتفاعوتحليكالمنفعة)تحليكبينالفرق-

....المتجذدة(الحقوقوبيندفعةالثابتة)الحقوقبحنالفرق-

..........القبولات(وتنافي)المقبولاتتنافيبينالفرلى-

..........ريك<و>سغأشصربك(باسم)سبحلينالفرق-

...............-......والدعاء()الصلاةبينالفرق-

...............و)سماوات()ارصن(جحعبينالفرق-

.....الندحال(جهةومنالحمينجهةمن)البهلالبينالفرق-

....<ال!لةعيتهمحقو><الضبلهعلتهحقتة>دينلفرقا-

.....................(والأشياع)الشيعةدينالفرق-

...........!.........والحفعول()الفعلبينالفرق-

.........000000000،0000(وعاينته)عنتهدينالفرق-

............النعحة(ومطلقالمطلقة)النعمةدينالفرق-

.....................(والمدح)الحمدليئالفرق-

.................-....والثناء()الحمدبينالفر!-

.......................والمجد()الثناءبينالفرق-

سبيلعلىوالمدق،البدلمبيلعلى)الحعينبين-الفر!ا

.................!................(التعيين

.....................(والاسم)المصدربينالفرق-

-...........(الملائكةوسلامإبراهيم)سلامبينالفرق-

......................(والهون)الهوندينالفرق-
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0000003

0007-8

015-16

0000035

00.005؟

0000991

0000211

222223-

0000273

0000288

0000393

426427-

534-536

535-536

0000538

558955-

0000606

637-63"

0000064



عليهم(العبادسلاموبين،وعبادهرساعلىالده)سلامبحنالفرق-

ه!....ذلك(طلبوبين،باللهوالاعتصام)الالتجاءبينالفرق-

...............000000000واسخدذ()اعوذبينالفرق-

.........-.............-.والحزاذ()الهمبينالفرق-

.......!..............00(والكسل)العجزبينالفرق-

32...(الكتابأوتوأوالذينالكتابآتيخاهم)الذينينالفرق-

....................(والتفلوالنفث)الننطخبيىالفر!-

!!752،-00000.00000751والحاسد()العائنينالانرق-

85-.......00000.00-...والسحاحر()الحاسدبينالفرق-

".......!.......(والجنيالإنسي)وسوسةبينالفرق-

السحيعهوإنهو:عليمسميمإنهبادته)فاستعذين-الفرق

6!+..................:..............البصير(

001301-.............-ولي(وأنامؤمن)أنابينالفرق-

...........الحالاخذفي(والحاكمالزكاة)عاملينالفر!تى-

..-...................!والحفتن()الحاكمبينأنطرقا-

00000000000001143-..+...والقصد()الخيةبينالفرق-

....(المشتركالقدروتحريمالمشتركالقدر)إيجاببينالفرق-

1274-....(الإبهامبعدوال!ع!ينالابتدائي)ال!ع!ينبينالفرق-

00001322(الحكموقوعدليلوبيىمشروعية)دليلبي!الفرق-

001323،فروق)عشرةالحطلق(والأمرالأمرا)مطلقبينالفرق-

0000000001324الإيماذ(ومطلقالمطلق)الإيمانبينالفرق-

.................+.....والمفتن()القاضيبينالفرق-

.....!........صالة(يحبتوماضحخايحبت)مابينالفرق-

...............وجوهستةمن(والريب)الشكبينالفرق-

00000000000000000157-(والحعذيب)التأديببينالفرق-

692

7-6

6-.

004

004

7-6

006

7-6

7-9

9-"

65

07

07

71

الأ

72

73

75

75

08

لأ،1!8

1401-

081011

08101

11144-

07؟12

-1275

-1323

-1327

ط!271-

؟133.

134؟.

09148

-1571



؟915..........-.............(والحالك)الحلكبينالفرق-

000000000000000001016(والناسخالابتداثي)الخطاببينالفر!ا-

؟162..!.............000والاسترضاء()الالح!ع!اببينالفرق-

1653-00001652أشياءعثرةفي(الفاعلواسم)المصدربينالفرق-

0000000000001658(عليهودلالهللمعنىاللفظ)احتمالبينالفرق-

0000000000000000009165(المدلولومنعالدلالةأمنعبينالفرق-

1662-661!0000000000000000(والدلالة)الاسضدلالبينالفرق-

*!*

92لا



والضوابطعد1القوفهرس!!

والصوم،بالرميكالحجمنها،حليلأعبادهلكلالله-جعل

596-0496-.....................بالتسليموالصلاةبالفطر،

صريح،نصفيهيأتولم،البلوىبهتعممحاالامركان-إذا

1"51"هـ000000000000000000000441-.......دلالخهفلذلك

بلبسالرجلغسلكسقوطالمجاح؟لاجلالواجصيسقط-قد

0000000000000009901-........-.......!.ونحوه،الخف

0000001912عليهيرجعفإنهإدنهبغيرواجباغيرهعندىمن-!اعدة

0000128خلافالوضوءوفىشيحا،يؤثرلامنهاالفراغبعدالعبادهفيالشك-

،صياماوصلاةوركاةمناللهحقوقمنحقعليهكاذإذا-

000009127-......................بهاالاتيانلزمه،وشك

0000000000000000001276المبهمتعيينمنأيسرالمجهولإخراج-

000000000000000001276كالمعدومالمريعةفيالمطلقالحجهول-

0001274إليهئجعلفلااولايهمهماتعيينوأمااجمتداء،التعيينالعبذله-

علىالأحكاموترتبالمؤاحذةأن.الثرعقواعدمن-قاعده

لمإذاالامرنفسفيماعلىلاعلحهعلىهيإنماالصكلف

9126...................ء.........+....ولتله.يعلصه

6!00000000012النجاسةاجتنابمل،النيهلهتشترطلاالروك-باب

1283-0000000.000000000.00001276وأمئلتها،الكقاعدة-

1276-0000000.0001255وأمثلتهابالمحطورالحباجاشتب!اه:قاعدة-

أقسامها،.خسابالحطورالحباحاختلاط:داعدة-

5521-21!000000.0000004-.................وتطبيقاتها
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والقاعدةمخ؟الفراخبعدألاعمالمنشيءرفضيصح-هل

231.......................ة........ذلكفي

عليه،هومنبذمةمتعلقأحدهما،محلفيسإاذتزاحمإذا-

........-.....إايقذفأيهحا،لههيمنإبعين!تعلقوالاخر

يجيءفلا،الضرورةمجرىتجريإليهالخاسحاجةكانت-ما

او،0000000000000001365.!..االبحةمإبالحنعالمرع

،الإسلامفييقعيزلولم،عنهبالأمةغىلانهل!علمما-كل

الدين،منفهو،وتغييرهإنكارهوالصحابةالنبيمنيعلمولم

او،000000000000000.0000000000002341.وامـلته

،الانستباهحالفيهالاجتهاديجوزالضوورةتبيحهما:-قاعدة

0؟03..000000010000000000000000000.فلالا،وما

المكلف،علىوجوبهابحإلالكفاراتافىالاعتبار:-قاعدة

................000بذمتهوتعلقهسا

ومإله+واجحا،فبدلهكاذوإذ،واجبغيريكونماالابدالمن-

يتإسراوالمبدلتحصيليجبفهل،والمبدل]لبدلفقد-إذا

...........................00001؟البدلوبينبيخه

.......عدمهاعظعدمفهوالضوورةبشرطبيحما:قاعدة-

لموإن،بدلهإلىانتقل،بدللهكانإناعفالحعجوز:قاعدة-

...........،..........+وجوبهعنهسقطبدللهيكن

الواجب،بعضعنوالعجزالبدذ،ببعضالعجزبين-فرق

00000000000343-...........0000001ذلكوتفصيل

لزممشروعةعبادةالجزءكاذإذ،اجزئهعلىالمقدورالعمل-

...........بهالاتيانيلزملمعبادةيكنلموما،بهالاتيان

خروجهفييتقومو،،الروحملكدخولهفيمقؤم-"البضع

...-.........-........الإسابطهإساوئرحلمأملكهعن

003

1252-أ

إس133..

1423نظر

1365نسإر

1341-أ

1342

1448

9132

1342

13143

113144-أ

001344



!...............!................سي!يشقدملا-الحكم

0000000021-...عنهبهيخبرماوعلى،بيدهماعلىمؤتصالانسان-

لح1..........،..........!+....عكسولا،شهادةخبر-كل

لأ1.........................مستقبلفيإلايعحللاالشرط-

000000000081!...................النقلمنأولىالتقدير-

000002غيرهابخلاف،الشرعياتفىالحدلولنفيالدلملنفيمنيلزم-

ولا،مجحلةألفانلإطلاقالقضايا:منكحيرفيالغلط-منثحأ

00000000000000013-......0...000بتفصيلهاإلاالزاعينفصل

؟0000003النطقشاهدعلىالحوالهمنأبلغالحالشاهدعلىالحوالة-

)الاسم(،=يعمللااننفسهفيمعنىلهكانفيحا-الأصل

000000000000،25الحرف(أ-يعملاننفسهفيمعنىلهيكنومالم

تقدمحسبعلىاللساذفىفتقديحه،الكلممنلقدم-ما

لح000000000000701،63!..............الجنانقيالمعاني

لح1..علمإلىرححةومن،علمإلىخلممنحنشيءإلىشيءقرنما-

1؟0000000000000000000!...-الخيرجلبعلىمقدمالشردفع-

!لح1،....لهمساكلايكونانينبغي،معقولعنبهيعبرمحسوسكل-

وجدتومتى،المضا!عةوجدتالاربعالزوائدوجدت-متى

8؟أ00000000000000000000000000100الإعرابوجدالمضارعة

2!أ100000،00بنقصهاوتنقصبزيادتهاتزيد،للمعانيقوالبالالفانا-

لح0153،73أولهاأوالكلحةاخركانإنالزائدبحساالمعنىفيالزيادة-

ولاحالا،الصستقبليكونولامشقلا،يكونلاالحال-فعل

000000050000000000000000000000000000155ماضجا4الحا

0000000000000000000915بعضفيبعضهايعمللاالكلمةاجزاء-

0915العملمنمانعالجزءمنزلةونزوله،عحلهشرطالحرفاختصاص-

000000000165-......البسائطفييجوزمالاالمركباتفييجور-
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.............القرآنفهمعنمحجوباتجدهبدعةصاحبكل-

..................الناسذكرابحنزلةليسالفعلمعاللهذكر-

جاءتوإذا،للرحمةفهي،مجموعةكانتحيث-أالرياح(

-0010000.0000000000000000000602للعذابفهي"مفردة

للمتعلمين.تقريئا،والتشبيهالتسامحعلىمحمولةالنحاةالفاظاكر-

.............والفصاحةالبلاكةفياصلالكلامأزدواجدصد-

يكتفيوالفطن،الذوقهو:البلاغيةالاسراربعض!فيالحاكم-

...........................00000000100إئارةبأدنى

فيالنسخدخوليتحيلىالتيالسورمنالكافرون-سورة

247-000000000000000000000--محكحةهيبل4مضحونها

ئحكمولا،معنىلاختلافإلالفظانيختلفلاأذ:الأصل-

.00000000000000000بدليلإ،اللفظاخحلافمعالصعنىباتحاد

الجوارحإليهذهبتمعقولأذهاباثيءإلىالقلبذهب-إذا

.......-......00000000000000000000.محسوشاذهابا

.....نفسهفييسقطذأولىفهوصلهإسقاطإلىيؤولفرع-كل

.....0000-،...الحعنىتجددعلىدليلالأولاللفطكيرتجدد-

..............،...........نفسهعلىيعطفلا-الثميء

0000000،357الصحيحعلىبعضمقامبعضهايقوملا-الحروف

...........!.+..-....-............لؤكدلا-الخكرة

يكلوذاذيجوزبلالم!تدأ،منأخصيكونأنيجوزلاالخبر-

.....!.......................إ......مساوياأواعم

........................!.الإضافةعنتنفكلا-)كلا(

-..+......-....لغويلااصطلاحىامروالتجرلد-الاسخعمال

.......+...-+.!........-....الحصرقوةفيالخعريف-

كلمعلهيكلونأنلابد،المهعددةبالحروفالمعدى-الفعل
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702

2115

235

7؟2

248
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325

033

033

36لا

لا33

لأ83

204

416



00000000000423!..0000الاخرالحرفمعنىعلىرائدمعنىحرف

000000424الحرفمقامالحرفقياموعدم،الفعلمعنىالفعلتضحين-

000000000435-.علهمعضوبضالوكل،ضالعليهمغضوب-كل

54؟000000000000-.............0عرضمنجوهريبدللا-

00466وامثلقعقلأ،ولاشرغاولالغةيخكرلاالكلإلىالبضحكم-سرياذ

000000000000000000000946!....الضمائرئتحمللا-الحصادر

0000000000047!.......-....-لحعناهموازيهوثقلهاللفظخفة-

0511المنعوتحكمفيأومنعوتايكوذحتىمطلقامفعولأالحصدريكوذلا-

00512-محض!تكرارلانه؛معناهعلىزأئدمعنىفيهبحاالشيءيؤكدلا-

00000000000000000000000000512التوكيدمعالحجاريصحلا-

000000000000000000515بالالفاظيؤكدإنمابهايؤكدلاالمعاني-

537-0534ذلكومناقشةفلانا(ربنا)حمدالسنةفيولاالكتابفيتجدلا-

أحدهحاويكلوذواحدةمشكاةمنئيئانيخرجأذالححالمن-

000000000000000000000000057محضاحقاوالاخرمخساباطلأ

لق!ديوجبلامبتدأكانإذاالإشارةباعتبارإليهالحثحارتقييد-

382..............-................عنهاخبرتإذاخبره

000000000000000587علطمعمولهتقديميتصورلاالمعنويالعامل-

00000000000000000000000635-...التطقمقامقائمةالمكاتبة-

والدعاء،عليهمالحسثمعلىالسلامفيهيقدمبالخبر-الدعاء

663-000000000000662-.لهالحدعوعلىعليهالحدعويقدمبالشر

00000،00672والمعاندالمعارضوكحرالحساعدقلالمطلوبعظمإذا-

بهيغترأذينبغىلافإنه؟عليهحاكحاالعلميكلونلاحال-كل

00096!...........................00000إليهيسكنولا

00000000000396)الرب(باسممصذراإلاالقراذفيالدعاءيكلونلا-

000000000000000396الحسنىبالاسماءمصدداإلاالثناءيكلونولا-
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.00000000000!.........0منهاتحليلاعبادهلكللالله-جعل

...........،...000عائحاحاسدكلولبسحاسد،عائن-كل

.......-.......ومثاله،والمبانيبالألفاظلابالحعانيالعبرة-

.....،.........-وموجبات!االذنوبالاشرالوجودفيليس-

771-000000متصدقمحسنعلىيتسلطوالحسدالعينيكاد-ما

............شيطانهيعذبهأوشيطانهيعذباناحدلكلللابد-

الاسموقوعالشيءعلىالحقيدالاسموقوعمنيلزم-لا

..........................00001ومثاله،عليهالحطلق

دعا-بهفالحرادلالهتهمال!شركيندعاءفيهذكرموضع-كل

.........................المسألةدعاءالحخضمنالعبادة

.المنادىالبعيدمسألةلاالمناجىالقريبمسألة-سبحانه-اللهئسأل-

.،....................جلتودكلتحاسد،نعحة-لكلل

بالعكس.والعكس،وطاعتهادلهتوحيدفسببهالأرضفيصلاحكل-

-........................!..العملجنسمنالجزاء-

871،،00000023-....000000001الاحصيستلزملااي!عم-

............-............الأوهامعلىتبنىلاالحقائق-

..................الثوانيأحكامتخالفاحكامللحبادى--

..........حمك!أالنبيعلىممتنعالحاجةوقتعنالبيان-تأيخر

..الطهارةيوجبنجميكلىولانجثسا،يكونالطثارةأوجبماكلما-

.!.....-.الدينمنفهيوالقسط[لعدلبهـاالصخخرجطري!افي-

فواتيتضحنمستحبأمرالثريعةفييراعىأنالحستحيلمن-

.................-....................الواجب

فيدوامهايشترطلالأجلهاشرعتالتيالعبادات-أسباب

........!................وأمئلته،العباداتللكثبوت

......-.........،....يستقيملاالتفصبلبدونالتفضيل-
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11؟0000000000000000000!.ألبتةالنيةفيلهامدخللاالألفاظ-

1141-1أ؟000000000000.-.........بهايحقربلاالعادات-

0000000000000000000000000123البزازمنبالئوباعلمالقزاز-

"6؟1............-...-...حدلاقلهفليسحدلاكثرهليس-ما

09155!...............)1!المادةبنقصلاالنهايةبكحال-الاعتبا!

*كاي

.والترابالنا!بينالحفاضلةعندقالهكذا،)1(

503



المنث!ورةالفوأئدفهرس*

لأ.................-..+....المذهبخلافالقيمأبنترجيح-

00000000000031-..........نوعكلومسميابالأخبار،انواع-

00000061!...................والعدمالوجوديقبلالححكن-

000000000000061-......+..-.......الأضداديقبلالجسم-

،3،528،1،6لا002،33،19،79،601،5ةالمؤلفتحريرات*

098،3016،4161

؟000000009غلطفقدوالمسمىالاسماتحاديرىسيب!يهأذادعىمن-

اللفظهوالاسماذموضعألفمنقريب،سيبويه)كتابفي-

00000000000000000000000000000000092الحسمىعلىالدال

0000003المعارض!عنالجواب-الدليلإقامةبعدالاستدلاللحاممن-

000000000000033*.............القلبمحلهالحقيقيالذكر-

،81101،152،175،182،،000،3442،51)1(ةجليلةفوائد*

،24؟،365/2304!.2241،462،268،؟ا،802-02لأ،791

442،95،،528،556،706،،061641،665

0000000000000000000000034(الله)بسمفيالعاملحذففوائد-

الرحيم،الرححنالله)بسم:المصنفينقولفيوحله-إشكال

4؟..............................(مححد.علىاللهوصلى

0000000000000000000،4!...الخبرعلىعطفهيجنلاالدعاء-

)1(
مننم!،الكتبفيليست،دحلة)تساويصئلدلكعلىتدلعاراتللحصنف

.(...للها

03لأ



؟0000004اوجهثلاثةهنباطلالرححة[(إبحعنىاللهمن"الصلاة:قولهم-

000000000000054مشكلالدعاء([يحعنىالعبادمن"الصلاةةقولهم-

0000000000000000000015!..أحدإليهاأسمبقهلمللسهيليفائدة-

والنصبو)الرفعالعضوصفةمنوالكسر(والضم-)الفت

10000000000000000000000000000006الصوتصفةمنوالجر(

0046+..شفتيهفتحكثيرشي:إلىأشارإذا-بطبعه-والأعجمالأخرس-

واعتلاله،صحخهفيلهتبعفهوروح،والمعنىجصد،-اللفظ

07918،.166!.....................0001ونقصانهوزيادته

يتلاعبونالعربلأن،الحعافيتغييرمنأسهلالألفاظ-تغيير

0000000000000083-........المعنىعلىمحافظتهممعبالألفاظ

00000000000000000،97261-...-..00.01ايةدفسيرفي-كلظ

النحاةكتبعنهاخلت-دقيقة

83،810؟344،361،،21،268!،00000000010081والفضلاء

027،-261أ!2،،1؟61161،0،)1/.:السهعليعلىالتعقبا!-"ة

8!5،،30لأ4541،!88،205،12؟،493945،!)347/2(342،

7"16(،5،4/31016!لأ؟66،956!

0000000000098لبمضبعضهاأجزاؤهمرلبط،اخرهعلىمبنيالكلام-

00000101ء..000000الفوائدغررمنالكتاب!ذاتضمنهبماالإشادة-

000000000000000000701-.اشياءخمسةباحدتتقدمالكلم-معازي

801!....-...!.-.0.والحعقولالمحسوس1قيللنورسابقالظلام-

00111ومصرةهمالحالوسوءالفقروعند،ومرةنعمةالمالمعالولد-

0000000000000000000000113،422ودقتهالقراننظمبديعمن-

)الأموال(،والإنس)الجن:منكلفيوالتأخيرالخثتديم-حكمة

وئلاث)مثنىوالنور(،)الظلحاتوثمود(،)عادوالأ!س(،

،،أثيم)أفاك(،والمتطهرين)التوابين(،الحكيم)العزيز(،ورباع

803



كلوعلى)رجالأمعتد(،للخير)مناعبنميم(،مشاء)هحاز

)الحال(،والأرض)السحاءيديكم(،و)وجوهكلمضامر(،

)الغفور(،والعلم)السمعوالقناطر(،والبنين)النساءوالولد(؟

)الطائفين(،والركوع)السحودالغفور(،)الرحيم(،والرحيم

.6)00000000/1والبصر()السمعالسجود(،والركعوالقاثحين

.....................؟الانسامالجن:اشرفيهصا-

000000000000000006؟الانسأمالحلائكة:أشرفأيهصا-

....عقلاولاشرعاولالغةوالجنالجادبينالتفريقيصحلا-

يترتبلاالفقهكتبفيمسائلإيزادهمفيالفقهاءمنالتعجب-

.............-............الاحكاممرشيءعليها

...................الغالبفيينطقلاخلقةالأطرش-

..................!..طرشواحدالصحابةفي-ليس

ذكائها.وسدةالبصيرةإدراكقوةعلىمعينايكونقدالبصرفقد-

يعرفولا،اعمىهومنوالائحةوالفصلاءالعلحاءمن-كثير

............+.....................ط!شفيهم

.....ع!؟النبيمنالبصروأيهماالسمعايهماوعمربكرابو-

...تأثيزاواشد!االجوارححركاتأعظمبالكلاماللسانحركة-

..........!.الا!ضفيمنهااعظمالسماواتفي-الايات

..........-...الأولادمنأعظمبالأموالالناساشتغال-

........لمالهفراقهمنأعظمواولادهلاهلهالمجاهدفراق-

...بغيرهاعنهايتعوصللانها،المراتباخرمنالاوطانمحبة-

ألاموالمناعرفوبقدرها،اميلالحكخسبةالاموألإلىالخفس-

...........،...-....-........هونحو!االحوروثة

................-ذلكوسبب،الخيل-الأنعاماشرف-

.......-..الحرثصاحبمنوأشرفأعزالأنعامصاحب-
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128

013

013

132

132

134

133
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.......................معروفتاذطريقتاذالكلاملرتحب-

...!.........الاياممنوكيرها،الأسبوعأيامأسماءفيفائدة-

..!....../...!....00001/؟بذلكال!سبتيومسيلماذا-

-00914عنهمتلقىمنأوالئوائعأهلالايعرفهالاالأسبوعايام-

.!!.....اشياءخصمةللحخاطبينيكشفهالفسفيالقائمالكلام-

............-..وصفاتهاحروفهاتأملمنالكلمةمعنىاخذ-

..الكتبفيتوجدتكادولاالشيوخمجالسةمنإلاتؤخذلافوائد-

....الذهنوكثاقةالغلـظةالطباعوترك،اللطائفتأملإلىالدعوة-

...-..............العربيةاللغةسرعلىيطلعكناقع-قصل

0000000100،166اللغةدقائققيعجيبافهحاالإسلاملشيخ-كاذ

..............والألسنةالكلتبفيالوجودعزيزةنحويةقوائد-

..........لشأنهامحقرالهامقللأإلاالدنيايذكرلمسبحانهالله-

................،...0000السحاءذاتمنينزللا-الحطر

-0000202ومجموعةمفردة(والأرض)السماواتذكرفيسرار-

الربانية.والحواردوالرححةالوحيمنينزلما:الرزقانواععظممن-

........................فرخاالقلوبلهاترقصفوائد-

000000000000000.01والشمالاليمينجهةمنالاللالقيفائدة-
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صجموعكلهوالفلاحالسعادة)إن:العارفينبعض!قول-شرح

...........!..(معاصلتهوحسنمحبتهصدق:شيمينفي

.......،...-.....00.00الفارسيعليابيعلىالرد-

..........!....(اولادهم)قتلعامرابنقراءةتخريج-
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00000000000،0000،618!..-...!االمكاتبةعندالسلام-حكحة

00000961-...........-......."عليهإسلصت:قولك!عنى-
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00000000000631الواجبالعدلبابمناحسنو1بمحلهاالتحيةرد-
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......................الشيطانمقحعةهوتعالىاللهذكر-
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